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พิเศษ โดยเฉพาะมิได้เป็นเครื่องแสดงว่า สานักงานฯ ไม่เห็นด้วย

คู่มือฝึกอบรมเล่มนี้ ผลิตขึ้นภายใต้โครงการ “Linking safety and health at work to sustainable
economic development: From theory and platitudes to conviction and action” (20092012), สนั บ สนุ น งบประมาณโดย Swedish International Development Cooperation Agency
(SIDA)
โครงการนี้ส่งเสริมให้มีการพัฒนางานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสาหรับลูกจ้าง โดยผ่านการจัดการ
ระเบียบวิธีการและข้อมูลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการนี้ขับเคลื่อน
ผ่านผู้มีส่วนได้เสียไปสู่มาตรการทางปฏิบัติทั้งในระดับประเทศ ท้องถิ่น และสถานประกอบกิจการ ผลผลิตของ
โครงการประกอบด้ ว ยเครื่ อ งมื อ การฝึ ก อบรม คู่ มื อ ปฏิ บั ติ และตั ว อย่ า งนโยบายในการขั บ เคลื่ อ นด้ า น
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในระดับประเทศและท้องถิ่น และเพื่อช่วยในการออกแบบโครงสร้างและการ
ดาเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามนโยบายและโครงการต่างๆ

คานา (ต้นฉบับ)
คู่มือฝึกอบรมการประเมินและการจัดการความเสี่ยงในสถานที่ทางานสาหรับสถานประกอบกิจการขนาด
กลางและขนาดเล็กนี้ จัดทาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นายจ้างและผู้บริหารระดับสูงในสถานประกอบกิจการขนาด
กลางและขนาดเล็ก สามารถดาเนินการได้ด้วยตนเอง อันนาไปสู่การปรับปรุงงานด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในสถานที่ทางาน
การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องจากการทางาน ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และธุรกิจได้ เมื่อ
เกิด อุ บั ติ เหตุ ซึ่ง ก่อให้ เกิดการบาดเจ็บและเจ็ บป่วยขึ้นกับ ลูกจ้ าง ท าให้ มี การสูญเสีย ผลผลิต เครื่องจั กร
เสียหาย ต้องจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มขึ้น ธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายและความสูญเสีย
จานวนมากๆ ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าวที่จะเกิดขึ้น จึงจัดทาคู่มือฝึกอบรมการประเมินและการ
จัดการความเสี่ยงในสถานที่ทางานสาหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการฝึกอบรมสาหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก
การชี้ บ่ ง อั นตรายและการประเมิ นความเสี่ย ง เป็ น เครื่องมื อ ที่ส าคัญ ในการจัด การความเสี่ย งด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการ ที่ จะช่วยให้นายจ้างดาเนินการเชิงรุกในการค้นหาและ
ชี้บ่งอันตราย เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาก่อนที่ ลูกจ้างจะได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
คู่มือฝึกอบรมเล่มนี้ จะช่วยในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสถานที่ทางาน ความยากง่ายในการแก้ปัญหาขึ้นอยู่
กับความรู้ ความสามารถ และความคุ้นชินกับสถานที่ทางานของนายจ้างและลูกจ้าง คู่มือฝึกอบรมเล่มนี้ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อช่วยนายจ้างและลูกจ้างในการค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและประหยัดค่าใช้จ่าย
เพื่อควบคุมความเสี่ยงในสถานที่ทางาน
คู่มือฝึกอบรมเล่มนี้ ได้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้บริหารและผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ดาเนินการเป็นขั้นเป็นตอนตามวิธีการจัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของคู่มือฝึกอบรมนี้
ต้องการให้เจ้าของ/นายจ้างของสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบตาม
กฎหมายของประเทศ ให้เกิดความมั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนิน ธุรกิจ ซึ่ง
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง สหภาพแรงงาน และพนักงานตรวจแรงงาน หากมี
การนาคู่มือฝึกอบรมนี้ไปใช้ในหน่วยงานของตน
คู่ มื อ ฝึ ก อบรมประกอบด้ ว ย 3 ส่ ว น ส่ ว นที่ ห นึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ส าหรั บ การด าเนิ น การด้ ว ยตนเอง
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนายจ้างและลูกจ้างของสถานประกอบกิจการในการ
ประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง ส่วนที่สองกาหนดเนื้อหาสาหรับผู้ฝึกอบรม เพื่อสนับสนุนหลักสูตรการอบรม
การจัดการความเสี่ยง และเพื่อช่วยผู้ฝึกอบรมจัดทาแผนการจัดการความเสี่ยง รวมถึงกิจกรรมต่างๆ สาหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรมที่จะต้องปฏิบัติในกระบวนการจัดการความเสี่ยง ส่วนที่สามเป็นตัวอย่างการจัดการความ
เสี่ยงในงานต่างๆ ของสถานประกอบกิจการ
ข้าพเจ้าหวังว่า คู่มือฝึกอบรมเล่มนี้จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ง่าย มีความเหมาะสมในการนาไปปฏิบัติ เพื่อช่วย
ให้นายจ้างและลูกจ้างในการพิจารณาหาวิธีการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมและคุ้มค่าใช้จ่าย
Seiji Machida
ผู้อานวยการ Safe Work
คานา

ก

คานา (สสปท.)
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ.2554 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2554
เป็นต้นมา กาหนดให้จัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ภายใน 1 ปี นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ และให้ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน ซึ่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ ดังกล่าว กาหนดอานาจหน้าที่หนึ่ง
ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน คือ การพัฒนาและ
สนับสนุนการจัดทามาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
ดังนั้นสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จึงได้จัดทาคู่มือฝึกอบรมการประเมินและการจัดการความเสี่ยง
ในสถานที่ทางาน สาหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อเป็นแนวทางและช่วยให้
ผู้บริหารและผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ดาเนินการตามวิธีการประเมิน
และการจัดการความเสี่ยงในสถานที่ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

ข

คานา

กิตติกรรมประกาศ (ต้นฉบับ)
การพั ฒ นาคู่ มื อ ฝึ ก อบรมเล่ ม นี้ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจาก Swedish International
Development Cooperation Agency (SIDA)
Mr.Peter Hurst ที่ ป รึ ก ษาด้ า นความปลอดภัย และอาชีว อนามั ย ได้ ร่ า งคู่ มื อ ฝึ ก อบรมเล่ ม นี้ ขึ้ น และ
ดาเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนาร่องร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ที่ประกอบด้วยผู้ แทน
อาชี พ ต่ า งๆ ของประเทศ Malawi โดยมี Ms.Annie Rice และ Mr.Andrew Christian จาก ILO
SafeWork Programme เป็นผู้ตรวจสอบเนื้อหาทางด้านวิชาการ และมี Ms.Amélie Schmit หัวหน้าที่
ปรึกษาด้านวิชาการ ของ SIDA ให้การสนับสนุนงบประมาณและประสานงานโครงการ

กิตติกรรมประกาศ (สสปท.)
คู่มือฝึกอบรมฉบับแปลนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือ กลั่นกรอง และเรียบเรียง จากนางสาว
สุดธิดา กรุงไกรวงศ์ นางลัดดา ตั้งจินตนา และนายวิเลิ ศ เจติยานุวัตร ข้าราชการบานาญ กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามั ย และสภาพแวดล้อม
ในการางาน จึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ ณ โอกาสนี้

กิตติกรรมประกาศ

ค

สารบัญ
คานา ............................................................................................................................................................... ก
กิตติกรรมประกาศ .......................................................................................................................................... ค
บทนา .............................................................................................................................................................. 1
ความหมายของสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ..................................................... 2
ส่วนที่ 1 วิธีการประเมินความเสี่ยง ................................................................................................................ 7
1. แนวคิดพื้นฐานและนิยามศัพท์เกี่ยวกับการประเมินความเสีย่ ง ........................................................................................... 9
2. การดาเนินการประเมินความเสี่ยง ................................................................................................................................... 13
ขั้นตอนที่ 1 : การชี้บ่งอันตราย ........................................................................................................................................ 18
ขั้นตอนที่ 2 : ระบุว่าใครเป็นผู้ทมี่ คี วามเสีย่ งและเสี่ยงอย่างไร ......................................................................................... 21
ขั้นตอนที่ 3 : ประเมินความเสี่ยง – พิจารณาเลือกมาตรการควบคุมความเสีย่ งด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย .... 23
ขั้นตอนที่ 4 : ผู้รับผิดชอบการดาเนินงานประเมินและควบคุมความเสี่ยง และกรอบระยะเวลา ...................................... 36
ขั้นตอนที่ 5 : ทบทวนการประเมินความเสีย่ ง และ ปรับให้เป็นปัจจุบัน .......................................................................... 41

ส่วนที่ 2 เครื่องมือของผู้ฝึกสอน .................................................................................................................. 43
1. การวางแผน การดาเนินงาน และการประเมินการฝึกอบรม : รายการตรวจสอบสาหรับผู้สอน ....................................... 45
2. กิจกรรมการประเมินความเสี่ยง ....................................................................................................................................... 52
กิจกรรมที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 : ชี้บ่งอันตราย ......................................................................................................................... 53
กิจกรรมที่ 2 ขั้นตอนที่ 2 : ระบุว่าใครเป็นผู้ที่มคี วามเสี่ยง และเสีย่ งอย่างไร .................................................................. 55
กิจกรรมที่ 3 ขั้นตอนที่ 3ก และ 3ข : ชี้บ่งและพิจารณามาตรการควบคุมความเสี่ยง ...................................................... 57
กิจกรรมที่ 4 ขั้นตอนที่ 4 : ประเมินระดับความเสี่ยงและจัดลาดับดับความเสีย่ ง ............................................................ 59

ส่วนที่ 3 ตัวอย่างของการประเมินความเสี่ยง .............................................................................................. 61
ตัวอย่างที่ 1 : งานก่ออิฐฉาบปูน ............................................................................................................................................... 65
ตัวอย่างที่ 2 : ศูนย์รับแจ้งทางโทรศัพท์ ..................................................................................................................................... 67
ตัวอย่างที่ 3 : งานซ่อมบารุงยานพาหนะ .................................................................................................................................. 69
ตัวอย่างที่ 4 : งานทาความสะอาดสานักงาน ............................................................................................................................ 71

ภาคผนวก: ข้อมูลเพิ่มเติม .............................................................................................................................. 73

สารบัญ

จ

บทนา
สถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กมีความสาคัญและมี เป็นจานวนมาก สถานประกอบกิจการ
หลายแห่งไม่สามารถเติบโตหรืออยู่รอดได้ เนื่องจากมีปัญหาด้านผลผลิต คุณภาพสินค้าและการบริการไม่ได้
มาตรฐาน มีปัญหาด้านการตลาด การขาดสภาพคล่องทางการเงิน อุปสรรคต่างๆ ที่กล่าวมานี้ รวมถึงการขาด
การจัดการองค์กรที่ดี เป็นผลให้เกิดอันตรายต่างๆ ในสถานที่ทางาน หากสถานประกอบกิจการขนาดกลาง
และขนาดเล็ก มีศักยภาพในการจัดการหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการทางาน โดยสามารถปรับปรุงสภาพการทางาน
ด้า นความปลอดภั ยและอาชี วอนามั ยและคุ ณ ภาพของผลิ ตภั ณ ฑ์ ไ ด้ ดีขึ้ น ทาให้สถานประกอบกิ จการมี
ศักยภาพในการแข่งขันได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามสถานประกอบกิจการยังขาดเครื่องมื อ และเทคนิคที่จะไป
ดาเนินงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เครื่องมือหรือเทคนิคเพื่อการปรับปรุงสภาพความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการขนาด
กลางและขนาดเล็กที่สาคัญประการหนึ่ง คือการประเมินความเสี่ยงในสถานที่ทางาน ซึ่งการประเมินความ
เสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงครอบคลุมการแก้ปัญหาต่างๆ โดยการ
กาหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
มีการฝึกอบรมการสื่อสารและสารสนเทศ และการกาหนดเป้าหมายการปรับปรุงด้านความปลอดภัยและอาชี
วอนามัย
การประเมินและการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นเทคนิคการประเมินความ
เสี่ยงที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในสถานประกอบกิจการต่างๆ ทั่วโลก การประเมินความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วย
ประเมินความเสี่ยงซึ่งสถานประกอบกิจการทุกขนาดสามารถนาไปใช้ เพื่อช่วยให้สถานที่ทางานปลอดภัยมาก
ขึ้น น่าอยู่มากขึ้น และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแข่งขันทางธุรกิจ
การประเมินและการจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ สามารถดาเนินการได้ ด้วยตนเอง เครื่องมือนี้เป็น
แนวทางให้นายจ้างและลูกจ้างร่วมมือกันดาเนินการด้วยตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาด้ านความปลอดภัยและอาชี
วอนามัย นาไปสู่การเพิ่มผลผลิต การประเมินความเสี่ยง เริ่มต้นด้วยการค้นหาอันตรายในสถานที่ทางาน ตาม
ด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยใช้ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่มีอยู่ และประเมินความเสี่ยง
โดยจัดลาดับความเสี่ยง เพื่อที่จะจัดการควบคุมความเสี่ยง ทั้งนี้ความเสี่ยงมากที่สุดจะถูกนามาดาเนินการ
แก้ไขเป็นลาดับแรก และความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดอันตรายน้อยกว่าจะถูกนามาพิจารณาลาดับ
การประเมินและการจัดการความเสี่ยงตามคู่มือนี้ สามารถนาไปใช้ในการจัดการปัญหาด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง โดยสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กไม่ต้องพึ่งพา
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่รัฐมากเกินไปในการที่จะให้คาปรึกษาแนะนาและการแก้ไข
ปัญหา ในการดาเนินการประเมินความเสี่ยงถือเป็นหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องรับผิดชอบและยอมรับที่จะ
นาไปปฏิบัติ
บทนา

1

งานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มักถูกมองว่าเป็นงานที่มีเอกสารจานวนมาก มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม มี
กฎระเบียบมากที่ยากแก่การเข้าใจ ทาให้นายจ้าง ผู้บริหารระดับสูงไม่ให้ความสาคัญต่องานด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย นายจ้าง ผู้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่มักจะคิดว่าอุบัติเหตุในสถานประกอบ
กิจการมีน้อยหรือไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลย และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
แต่ความเป็นจริงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีสาเหตุและมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้
สิ่งสาคัญที่สุดที่นายจ้างและผู้บริหารระดับสูงต้องมีคือจิตสานึกเกี่ยวกับความปลอดภัย
ถึงแม้ว่าลูกจ้างมีส ามัญส านึ ก ในการทางานที่ปลอดภัย แต่ยังคงมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ส่งผลให้ เกิด
อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ แสดงว่าการใช้สามัญสานึกนั้นยังไม่เพียงพอ นายจ้างหลายรายต้อง
เสียใจที่ไม่ได้ดาเนินการป้องกันด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างจริงจังก่อนที่จะมีเหตุการณ์เกิด
อุบัติเหตุ จนกระทั่งมีลูกจ้างได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการทางาน ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงเป็น
สิ่งที่นายจ้าง และผู้บริหารระดับสูงต้องนามาดาเนินการเชิงรุก เพื่อค้นหาความเสี่ยงที่แฝงอยู่ และจัดการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยจากการทางาน ทาให้นายจ้างสามารถดาเนิน
กิจการได้อย่างปลอดภัย ลูกจ้างมีสุขภาพอนามัยดี ส่งผลให้ผลผลิตและคุณภาพดีขึ้น

ความหมายของสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)
SMEs เป็นคาย่อของ Small and Medium-sized Enterprises หมายถึง สถานประกอบกิจการขนาด
กลางและขนาดเล็ก โดยปกติประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและองค์กรระหว่างประเทศ นิยมใช้คาว่า SMEs
สาหรับธุรกิจหรือสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกานิยมใช้คาว่า
SMBs (Small and Medium Businesses)
ความหมายของ SMEs หรือ SMBs ไม่มีการกาหนดอย่างชัดเจน ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปเป็นผู้เริ่มให้
แนวคิดในการกาหนดคาจากัดความของคาว่า SMEs โดยกาหนดคุณสมบัติของธุรกิจ หรือสถานประกอบ
กิจการขนาดเล็กมาก เล็ก กลาง ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อแนะ Recommendation 2003/361/EC
โดยพิจารณาจากจานวนลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ และพิจารณาจากเงินทุนหมุนเวียนหรืองบดุล
ประกอบ แล้วแต่กรณี
สถานประกอบกิจการ

จานวนลูกจ้าง

เงินทุนหมุนเวียน

งบดุล

ขนาดกลาง

< 250

≤ € 50 m

≤ € 43 m

ขนาดเล็ก

< 50

≤ € 10 m

≤ € 10 m

ขนาดเล็กมาก

< 10

≤ € 2m

≤€2m

แหล่งข้อมูล : European Commission Enterprise and Industry. SME Definition, accessed on
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme- definition/index_en.htm

2 ความหมายของสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

ในประเทศสหรัฐอเมริกา Small Business Administration (SBA) Size Standard Office เป็นผู้ให้คา
จากัดความของธุรกิจหรือสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก ซึง่ หน่วยงานนี้ได้กาหนดระบบการแบ่งประเภท
อุ ต ส า ห ก ร ร ม North American Industry Classification System ( NAICS) ต า ม ร หั ส ป ร ะ เ ภ ท
อุตสาหกรรมโดยกาหนดตามขนาด และประเภทอุตสาหกรรม ระบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนความ
แตกต่างของอุตสาหกรรมได้ดียิ่งขึ้น ข้อกาหนดที่ใช้กันมากสาหรับธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็ก คือ
ลูกจ้าง < 500 คน สาหรับอุตสาหกรรมการผลิต และการทาเหมือง
ลูกจ้าง < 100 คน สาหรับอุตสาหกรรมการค้าส่ง
รายรับต่อปี < 7 ล้าน ดอลล่าร์ สาหรับอุตสาหกรรมการค้าปลีกและบริการ
รายรับต่อปี < 33.5 ล้าน ดอลล่าร์ สาหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง
รายรับต่อปี < 14 ล้าน ดอลล่าร์ สาหรับผู้รับเหมาช่วง
รายรับต่อปี < 0.75 ล้าน ดอลล่าร์ สาหรับอุตสาหกรรมการเกษตร
แหล่งข้อมูล : US Small Business Administration, USA, accessed on: http://www.sba.gov/content/summary-size-standards-industry

หมายเหตุ : ค าจ ากั ด ความของธุร กิ จ หรื อ สถานประกอบกิ จ การขนาดเล็ ก ขึ้ น อยู่ กั บ แต่ ล ะประเภท
อุตสาหกรรมและนิยามของแต่ละประเทศ สิ่งที่ต้องนามาพิจารณา ได้แก่ จานวนลูกจ้าง วิธีการจาแนก
ประเภทอุตสาหกรรมรวมถึงรายได้จากการจาหน่ายผลผลิตสินค้าหรือบริการ มูลค่าของสินทรัพย์และผล
กาไรสุทธิ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ เพียงองค์ประกอบเดียวหรือหลายองค์ประกอบร่วมกัน

ความสาคัญของการประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก
โดยทั่วไปสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กจะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยจากการ
ทางานที่สูงกว่าขนาดอื่น ซึ่งในสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าในสถาน
ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างมากกว่า 100 คน อยู่ 20% และในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างมากกว่า
1,000 คน อยู่ 40%
สาเหตุที่ทาให้สถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากขาดการจัดการ
ด้ า นความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ที่ ดี และขาดการน าเอากฎระเบี ย บด้ า นความปลอดภั ย และ
อาชีวอนามัยมาใช้ เนื่องจาก
ขาดบุคลากรด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยประจาสถานประกอบกิจการ
ขาดการเข้าถึงการบริการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ประสบการณ์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ของนายจ้างและลูกจ้างไม่เพียงพอ เนื่องจาก
ความไม่แน่นอนของธุรกิจ
ข้อจากัดของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและโอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรม
ข้อจากัดของความรู้ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์
ขาดการรวมตัว เป็ น สหภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ ก การมี
สหภาพแรงงานที่ดี จะทาให้เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
บทนา
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นายจ้ างที่ ล ะเลยการลงทุน ในการดาเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จะทาให้ มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ส่งผลให้ผลผลิตและความสามารถในการทา
กาไรลดลง
ปัจจัยต่างๆ ข้างต้น เป็นสาเหตุที่ทาให้สถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กมีความอ่อนแอใน
การดาเนินธุรกิจ ในหลายๆ ประเทศมีกฎหมายกาหนดให้สถานประกอบกิจการดาเนินการประเมินความ
เสี่ยง กาหนดให้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่สามารถจัดหา
ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยมาดาเนินการได้ แต่สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก ไม่
สามารถจัดหาบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จึงจาเป็นต้องจัดให้มี
บริการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับกลุ่ม สถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ ก
อย่างไรก็ตาม หากนา “คู่มือฝึกอบรมการประเมินความเสี่ยงในสถานที่ทางาน สาหรับสถานประกอบ
กิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ” ไปใช้ดาเนินการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนา
มัยได้โดยไม่ยาก ด้วยข้อมูล แนวทาง และตัวอย่างในคู่มือจะช่วยสร้างความมั่นใจในการดาเนินการ และ
ลูกจ้างทุกคนให้ความร่วมมือ ตามคู่มือเล่มนี้นายจ้างสามารถค้นหาความเสี่ยงด้วยสามัญสานึกที่มีอยู่และ
ความรู้เกี่ยวกับสภาพการทางานของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ประเมินความเสี่ยงและพิจารณา
ดาเนินมาตรการควบคุมความเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุรวมถึงความเจ็บป่วยจากการทางานได้ด้วย
ตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายของการนาคู่มือนี้ไปใช้ คือ นายจ้างและลูกจ้างของสถานประกอบกิจการขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก สาหรับองค์กรหรือสถานประกอบกิจการขนาดอื่น ก็สามารถนาความรู้จากการฝึกอบรมเรื่อง
การประเมินความเสี่ยงไปปรับใช้กับองค์กรของตนเองได้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
องค์กรนายจ้าง
สหภาพแรงงาน
งานบริการ
พนักงานตรวจแรงงาน
หน่วยงานควบคุมกากับดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
สหกรณ์
องค์กรสตรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันฝึกวิชาชีพ
สถาบันการเงินชุมชนรายย่อย
องค์กรเศรษฐกิจเชิงสังคม
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จุดมุ่งหมายของคู่มือฝึกอบรม
คู่มือฝึกอบรมเล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อช่วยนายจ้าง ผู้บริหารและลูกจ้างในสถานประกอบกิจการขนาดกลาง
และขนาดเล็ ก รวมถึ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารและผู้ รั บ เหมา ในการด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ความปลอดภั ย และ
อาชีวอนามัย โดย
อธิบายให้ทราบว่าการประเมินความเสี่ยงสามารถช่วยนายจ้าง โดยความร่วมมือของลูกจ้างที่จะทา
ให้สถานที่ทางานมีความปลอดภัย ลูกจ้างมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นาไปสู่การลดค่าใช้จ่ายหรือความ
สูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น
อธิบายให้ทราบว่าการประเมินความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความเสี่ยงในสถานที่ทางาน
ซึ่งสามารถป้องกัน และควบคุ มการประสบอันตราย เพื่อลดการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการ
ทางานลง
อธิบายให้ทราบถึงภาพรวมของวิธีการดาเนินการประเมินความเสี่ยงในสถานที่ทางาน
อธิบายให้ทราบถึงวิธีการพิจารณาดาเนินการปรับปรุงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยใช้
ลาดับมาตรการควบคุมความเสี่ยง
อธิบายให้ทราบถึงการนาผลของการประเมินความเสี่ยง ไปเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือก
มาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เหมาะสม เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ

การใช้คู่มือฝึกอบรม
ต้องมีการดาเนินการ ดังนี้
1. นายจ้างและผู้บริหารระดับสูงของสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ต้องมีความเข้าใจ
ถึงอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สามารถดาเนินการประเมินความเสี่ยงได้ด้วยตนเอง โดยไม่
จาเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2. นายจ้างและผู้บริหารระดับสูง ของสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ต้องได้รับการ
ฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน เพื่อที่จะนาไปดาเนินการประเมินความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ลู กจ้ างของสถานประกอบกิจ การขนาดกลางและขนาดเล็ก ต้องได้รับการฝึ กอบรมพื้นฐานการ
ประเมินความเสี่ยง เพื่อให้สามารถดาเนินการ ดังนี้
(1) นาประสบการณ์และข้อแนะนาที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการประเมินความเสี่ยง
(2) นามาตรการควบคุมความเสี่ยงไปปฏิบัติเพื่อการป้องกันและควบคุมให้เกิดความปลอดภัยและอา
ชีวอนามัย ก่อนที่ลูกจ้างจะสัมผัสกับอันตราย
4. การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นเรื่องที่ดาเนินการได้ไม่ยากและจะ
ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า โดยใช้ค วามพยายามไม่มาก และเสียค่าใช้จ่ายไม่มาก ลดการจ่ายค่า
ทดแทนและเบี้ยประกัน ส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่ดีกับองค์กร
บทนา
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โครงสร้างและเนื้อหา
เนื้อหาหลักของคู่มือเล่มนี้ ประกอบด้วย
การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน พร้อม
ตัวอย่างการดาเนินการในแต่ละขั้นตอน
ลาดับมาตรการควบคุมความเสี่ยง การพิจารณาเลือกและดาเนินการเพื่อปรับปรุงสภาพความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย พร้อมตัวอย่างการดาเนินการ
รายละเอียดเนื้อหาของคู่มือ ประกอบด้วย
แบบการประเมินความเสี่ยง ซึ่งสามารถนาไปใช้ดาเนินการประเมินความเสี่ยง
ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงของแต่ละงาน
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ส่วนที่ 1
วิธีการประเมินความเสี่ยง

1. แนวคิดพื้นฐานและนิยามศัพท์เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง
แนวคิดของการประเมินความเสี่ยงในสถานที่ทางาน คือ กระบวนการที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
เหมือนการวนฟิล์มภาพยนตร์ซาๆ การประเมินความเสี่ยงไม่ใช่เป็นการดาเนินการเพียงครังเดียว
เหมือนการถ่ายรูปที่เชื่อมโยงกับการตรวจสถานที่ทางาน ซึ่งการดาเนินการประเมินความเสี่ยง
สามารถนาข้อมูลจากการตรวจสถานที่ทางานมาใช้ประโยชน์ได้ ดังนัน จึงจาเป็นต้องเข้าใจความ
แตกต่างระหว่างการตรวจสถานที่ทางานและการประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงทั้ง 5 ขั้นตอน ควรทาความเข้าใจหลักการและนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

อันตรายและความเสี่ยง
อันตรายและความเสี่ยงมักถูกใช้แทนกันเป็นประจาในภาษาพูด ดังนั้น เพื่อป้องกันการสับสนเมื่อต้องใช้
ในการประเมินความเสี่ยง จึงจาเป็นต้องเข้าใจและแยกความหมายให้ถูกต้อง ดังนี้
อันตราย (hazard) หมายถึง สิ่งใดๆ ซึ่งมีศักยภาพก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน อุปกรณ์ หรือ
สิ่งแวดล้อม มีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง ศักยภาพที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายนี้มีอยู่หรือแฝงอยู่ในสสาร วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร หรือการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง
เหมาะสม
ดังนั้น อันตราย (Hazards) จึงเป็นสิ่งใดๆ ซึ่งอาจเป็นวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการทางาน อุปกรณ์ เครื่องจักร
เครื่องมือ สารที่เป็น อัน ตราย เช่น ฝุ่น เชื้อจุลินทรีย์ ที่ทาให้เกิดโรค สารเคมีต่างๆ สารกาจัดศัตรูพืช
เสี ย งดั ง สิ่ งที่ เกิ ด ขึ้ น จากกระบวนการผลิ ต กระบวนการท างาน การจั ด องค์ ก ร วิธี ก าร หรื อ การ
ปฏิ บั ติ งาน รวมถึง การขนส่ งและทั ศ นคติ ที่ ไม่ ดี เป็ นต้ น ที่ มี ศั กยภาพก่ อ ให้ เกิด ความเสี ย หาย การ
บาดเจ็บ หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและทรัพย์สิน
ความเสี่ ยง (Risk) หมายถึ ง โอกาส หรือความเป็ น ไปได้ ของอัน ตรายที่ จะท าให้ เกิด การบาดเจ็ บ
การเจ็บป่วย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน อุปกรณ์ หรือสิ่งแวดล้อม และความรุนแรงของอันตราย
ความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดอันตราย x ความรุนแรงของอันตราย
ดั ง นั้ น ความเสี่ ย งเป็ น ผลรวมของความเป็ น ไปได้ ข องการเกิ ด อั น ตรายที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การบาดเจ็ บ
การเจ็บป่วย หรือทรัพย์สินเสียหายและความรุนแรงของอันตรายที่เกิดขึ้น
ในขณะที่อันตราย เป็นสิ่งที่มีอยู่ หรือแฝงอยู่ในสสารหรือกระบวนการผลิตแต่ ไม่ใช่ความเสี่ยง อันตราย
จะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับมาตรการควบคุมป้องกันที่มีอยู่และมาตรการของการลดระดับความเสี่ยงที่
วิธีการประเมินความเสี่ยง
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มีเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น สารกาจัดศัตรูพืชมีความเป็นพิษอยู่ในตัว เป็นสารอันตราย เมื่อนามาใช้งานอาจ
ก่อให้ เกิด อัน ตรายต่อสุ ขภาพของชาวไร่ ชาวนาหรือคนงานในฟาร์ม หากมีมาตรการควบคุม อย่าง
เหมาะสม ความเสี่ยงของการเกิดอันตรายนั้นก็จะลดลง
ทานองเดียวกัน ไฟฟ้า 220 โวล์ท มีอันตรายแฝงอยู่ในตัว ถ้าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
เช่น มีฉนวนหุ้ม ใช้เบรกเกอร์หรือสะพานไฟที่เหมาะสม ใช้หม้อแปลงลดแรงดันไฟฟ้าก็สามารถลดความ
เสี่ยงลงได้
เมื่ อ ความเสี่ ย งนั้ น อยู่ ในระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ สิ่ ง ที่ ต้ อ งน ามาประเมิ น เพิ่ ม เติ ม ก็ คื อ ตั ว ลู ก จ้ า งหรื อ
ผู้ปฏิบัติงาน สิ่งทีต้องนามาประเมินร่วมกัน ได้แก่ เพศ อายุ สุขภาพ ศักยภาพการทางาน
ความแตกต่างระหว่างความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย
ในการดาเนิน การประเมินความเสี่ ยง จะต้องพิจารณาทั้งความเสี่ ยงของการเกิดอันตรายด้านความ
ปลอดภัยและความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพในระยะยาว
ความเสี่ยงของอันตรายด้านความปลอดภัย โดยทั่วไปจะเห็นได้ชัด เจน และนายจ้างให้ความสนใจ
เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เห็นได้ชัดเจน เช่น การไม่มีที่ครอบส่วนที่เป็นอันตรายของเครื่องจักร (เครื่อง
ปั๊ม เครื่องตัด ฯลฯ) การบาดเจ็บจะเกิดขึ้นทันทีและเห็นได้ชัดเจนทั้งหมด
ความเสี่ยงที่เป็น อัน ตรายต่ อสุขภาพอนามัย จะเห็ นได้ไม่ชัดเจนนัก นายจ้างจึงให้ความสนใจน้อย
ปัญหาสุขภาพที่มีสาเหตุจากการทางาน ได้แก่ การเจ็บป่วย หรือโรคจากการทางาน ในบางรายอาจ
เกิดขึ้นโดยไม่ปรากฏให้เห็นชัดเจนจนกระทั่งเกิดการเจ็บป่วยมากขึ้น การวินิจฉัยการเจ็บป่วยหรือการ
เกิดโรคที่พบในระยะแรกเริ่มทาให้รักษาได้ง่ายและอาจช่วยชีวิต สิ่งที่ต้องนามาพิจารณา ความเสี่ยงที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ได้แก่ สิ่งที่สัมผัส ปริมาณ ความถี่ ระยะเวลาและลักษณะของการสัมผัส
ตัวอย่างเช่น
การสั มผั ส สารเคมีกาจั ดศัต รูพื ช สารกาจัดแมลง สารกาจัด เชื้อรา สารกาจัดหนอน เป็ นต้ น
นอกจากจะมีผลกระทบต่อสุขภาพทันทีหรือเฉียบพลันจากสารเคมีดังกล่าวแล้ว ยังมีผลให้เกิด
มะเร็งในระยะเวลาต่อมาอีกด้วย ซึ่งบางครั้งอาจใช้เวลานานกว่า 20 ปี ผลที่เกิดขึ้นนั้นจะสัมพันธ์
กับการสัมผัสในปริมาณต่า ซ้าๆ หรือเป็นเวลานานๆ
การสัมผัสสารอินทรีย์ในรูปของฝุ่นจากพืช หรือสัตว์ อาจทาให้เกิดโรคหอบหืดได้ ซึ่ง อาจใช้เวลา
หลายปีจึงจะปรากฏอาการและมีผลทาให้เกิดการเจ็บป่วยเรื้อรัง หากมีการสัมผัสซ้าๆ
การยกของหนั ก ที่ อ ยู่ ในลั ก ษณะไม่ ส มดุ ล ซ้ าๆ เป็ น เวลานานๆ ท าให้ เกิ ด อาการปวดเมื่ อ ย
กล้ามเนื้อแบบถาวรได้
การเจ็บป่วยเรื้อรัง หมายถึง ปัญหาสุขภาพ ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดหรือกลับคืนสู่สภาพ
ปกติได้
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ความเครียดจากการทางาน ผลของความเครียดเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องนามาพิจารณาในการประเมินความ
เสี่ยง ซึง่ มีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว ความเครียดนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “อันตรายทางจิตวิทยาสังคม”

ขอบเขตของการประเมินความเสี่ยง
ขอบเขตของการประเมิน ความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการ ประเภทของสถานประกอบกิจการ
ความซั บ ซ้ อ นของกระบวนการผลิ ต และอั น ตรายต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง การประเมิ น ความเสี่ ย งเป็ น
มาตรการที่นามาใช้ โดยมีการชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยงและหามาตรการควบคุมป้องกันอันตราย
ด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย สาหรับ
สถานประกอบกิจการทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมทุกกิจกรรมหรือทุกกระบวนการผลิต และ
ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
สถานที่ทางานในแต่ละแผนกที่มีความเสี่ยง เช่น แผนกซ่อมบารุง แผนกหรือกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่
เป็นงานเฉพาะ เช่น งานเชื่อม งานในที่อับอากาศ งานที่ต้องขอใบอนุญาตทางาน เป็นต้น
กิจกรรมหรือกระบวนการผลิตที่อาจเป็นอันตราย เช่น การใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือกลในการ
ขนย้ายวัสดุ เป็นต้น

สถานประกอบกิจการในแง่ของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สถานประกอบกิจ การ กิจ การ และส่ วนของสถานประกอบกิจการหรือสถานประกอบกิจการมักมี
ความหมายต่างกัน ในนิยามด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สถานที่ทางาน คือ ที่ใดๆ ที่เป็น
พื้นที่ทาเกษตร ทาฟาร์ม สถานที่ก่อสร้าง โรงงานเล็กๆ ไปจนถึงโรงงานที่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่
หรือพื้น ที่จัดเก็บ ในคลั งสิ น ค้า กิจ การ มีความหมายที่ ใหญ่ กว่าสถานที่ทางาน หมายถึงทั้ง องค์กร
ดังนั้น จึงจาเป็นต้องตัดสินใจว่าจะทาการประเมินความเสี่ยงในระดับ ไหน ระดับของกิจการ ซึ่งอาจ
ประกอบด้วยที่ส ถานที่ทางานที่มีงานหลายอย่าง ฟาร์ม ที่มีพื้นที่งานหลากหลาย หรือโรงงานซึ่งมี
แผนกต่างๆ ที่มีงานไม่เหมือนกัน แต่ถ้าเป็นสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก อาจมีสถานที่ทางานเพียง
ที่เดียว ในกรณีนี้ คาว่าสถานที่ทางาน กับกิจการ ก็จะมีความหมายเหมือนกัน
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จะทาอย่างไรถ้ามีการใช้ที่ทางานร่วมกัน
ถ้ามีการใช้ที่ทางานร่วมกับนายจ้างคนอื่น หรือทางานร่วมกับบุคคลที่จ้างตนเอง ทั้งสองกรณีต้องกระทา
ดังนี้
บอกให้ทราบถึงความเสี่ยงเฉพาะของกิจการที่ทา ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อนายจ้าง/ผู้ประกอบกิจการ
อื่นๆ
ให้ความร่วมมือและประสานซึ่งกันและกันเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
การแจ้งความเสี่ยงจากการทางานในสถานที่ทางานร่วมกันต่อ นายจ้างและบุคคลที่จ้างตนเอง ทา
ให้ทราบถึงการรับสัมผัสความเสี่ยง และมาตรการควบคุมที่จาเป็น พวกเขาต้องคิดเรื่องความเสี่ยง
ที่ลูกจ้างของเขาอาจจะได้รับจากการใช้ที่ทางานร่วมกัน เมื่อลูกจ้างจากสถานประกอบกิจการที่
แตกต่างกันทางานในที่ทางานเดียวกัน พวกเขาต้องกาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงในงานของ
ตัวเอง และใช้ข้อมูลความเสี่ยง และมาตรการต่างๆ ร่วมกัน เพื่อจัดการความเสี่ยง
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2. การดาเนินการประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงคืออะไร
การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นการชี้บ่งอันตราย ซึ่งอาจก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยกับผู้ปฏิบัติงาน แล้วจัดลาดับความเสี่ยง ซึ่งเป็นการประเมินตนเองว่า มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ ย งหรื อมาตรการควบคุมที่ ได้ ดาเนิ นการอยู่ แล้ ว เพี ยงพอหรือไม่ ต้องเพิ่ มมาตรการ
ควบคุ ม ป้ อ งกั น อั น ตรายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน ทรัพ ย์ สิ น และสาธารณชนมากน้ อ ยเพี ย งใด
จุดมุ่งหมายของการประเมินความเสี่ยงเพื่อมั่นใจว่าจะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทางาน
ขึ้นอีก
การประเมิน ความเสี่ ย งรวมถึงการจ าแนกอันตรายที่ ปรากฏในการดาเนินกิจการ (ไม่ว่าจะเกิดจาก
กิจกรรมการทางาน หรือกิจกรรมอื่นๆ) และให้น้าหนักความเสี่ยงโดยพิจารณาจากมาตรการควบคุม
ป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่ และตัดสินใจว่าจะต้องเพิ่มประเด็นใดเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายมากขึ้น
ผลของการประเมินความเสี่ยงจะนามาใช้สาหรับพิจารณามาตรการควบคุมป้องกันความเสี่ยง ซึ่งช่วยให้
นายจ้างสามารถเลือกมาตรการควบคุม ป้องกันความเสี่ยงรูปแบบใดเหมาะสมที่สุดที่จะนามาใช้เป็น
วิธกี ารปฏิบัติงานที่ดสี าหรับลูกจ้าง
มาตรการควบคุมป้ องกัน ความเสี่ ยง เป็นการนาลาดับ ความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินความเสี่ ยงมา
พิ จ ารณาด าเนิ น การเพื่ อ ลดความเสี่ ย ง โดยที่ การชี้ บ่ งอั น ตรายจะท าให้ ท ราบว่า ผู้ ใดมี โอกาสได้ รับ
อันตราย และความรุนแรงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยมากน้อยเพียงใด แต่ในขณะที่มาตรการ
ควบคุมป้องกันความเสี่ยงเป็นมาตรการในการลดโอกาสและลดความรุนแรงของอันตรายลง
ประเด็ น สาคัญ ในการด าเนิน การประเมิน ความเสี่ยงจะต้อ งไม่ ซับ ซ้ อนมากเกิน ไป ดั งนั้ น ในการ
ดาเนินการประเมินความเสี่ยงต้องเน้นมาตรการควบคุมป้องกันความเสี่ยงที่จะนาไปใช้ เพื่อให้สภาพการ
ทางานปลอดภัย และลูกจ้างมีสุขภาพอนามัยดี ควรมุ่งเน้นในเรื่องการพิจารณานามาตรการควบคุม
ป้องกัน ความเสี่ ย งมาสู่การปฏิบั ติ และควรนามาตรการควบคุมป้องกันที่ไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการ
ปฏิบัติมาใช้ดาเนินการในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น หากมีเหตุการณ์ลูกจ้าง
เกิดอาการปวดหลังจากการยกและเคลื่อนย้ายของหนัก หรือลูกจ้างบาดเจ็บจากการลื่นล้ม ให้พิจารณา
ตรวจสอบด้วยตนเองว่ามาตรการควบคุมป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่เหมาะสมและเพี ยงพอหรือไม่ที่จะ
หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้น มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่างๆ สามารถดาเนินการได้โดยการมี
ส่วนร่วมของนายจ้างและลูกจ้างให้มากที่สุดเท่าที่ทาได้

การประเมินความเสี่ยง – กระบวนการ 5 ขั้นตอน
ผู้ดาเนินการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ นายจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานหรือ ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย และลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องดาเนินการตาม 5 ขั้นตอน ดังนี้
วิธีการประเมินความเสี่ยง
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ขั้นตอนที่ 1 ชี้บ่งอันตราย โดยระบุว่า อะไรที่เป็นอันตราย
ขั้นตอนที่ 2 ระบุว่าใครเป็นผู้ทมี่ ีความเสี่ยงและเสี่ยงอย่างไร
ขั้นตอนที่ 3 ประเมิ น ความเสี่ ยง - โดยพิ จ ารณาเลื อกมาตรการควบคุ มความเสี่ย งด้า นความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 3ก พิจารณามาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่แล้ว (ถ้ามี)
ขั้นตอนที่ 3ข พิจารณากาหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ต้องเพิ่ม หรือควรดาเนินการใน
อนาคต
สาหรับ มาตรการควบคุมความเสี่ ยง ต้องพิจารณาและดาเนินการตามล าดับ ชั้นของ
มาตรการควบคุมอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทางาน ดังนี้
มาตรการลาดับที่ 1: การขจัดอันตราย หรือการทดแทนด้วยสิ่งที่มีอันตราย น้อย
กว่า
มาตรการลาดับที่ 2: การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี หรือระบบควบคุมทาง
วิศวกรรม
มาตรการลาดับที่ 3: การกาหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย การจัดรูปแบบการ
ทางาน การให้ข้อมูลความรู้และการฝึกอบรม
มาตรการลาดับที่ 4: การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลและสวัสดิการ
มาตรการลาดับที่ 5: การจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
มาตรการลาดับที่ 6: การเฝ้าระวังสุขภาพอนามัย
ขั้นตอนที่ 4 ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น การประเมิ น ความเสี่ ยง มาตรการควบคุ ม และกรอบ
ระยะเวลา กาหนดจะแล้วเสร็จเมื่อใด โดยกาหนดวันที่แล้วเสร็จตามแผน และวันที่
ดาเนินการแล้วเสร็จจริง
ขั้นตอนที่ 5 ทบทวนการประเมินความเสี่ยง และปรับให้เป็นปัจจุบัน

แบบการประเมินความเสี่ยง
แบบการประเมิน ความเสี่ยง ที่ได้จัดทาขึ้นนี้ เพื่อผู้ใช้นาไปปรับให้เหมาะสมและนาไปใช้งาน ซึ่งเป็น
แบบที่ต้องดาเนินการ 5 ขั้นตอน สาหรับการประเมินความเสี่ยงในการทางานในลักษณะต่างๆ
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ใครเป็นผู้ดาเนินการประเมินความเสี่ยง
ในหลายๆ ประเทศ การประเมินความเสี่ยงอยู่ในความรับผิดชอบของนายจ้าง นายจ้างมีหน้าที่
สร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับงาน
จัดการเรื่องการประเมินความเสี่ยง ; เลือกบุคคลที่มีสมรรถนะในการดาเนินการประเมินความ
เสี่ยง
ประเมินความเสี่ยงและดาเนินมาตรการควบคุมป้องกัน
ปรึกษาลู กจ้างหรือผู้ แทนลู กจ้างเกี่ยวกับการประเมิน ความเสี่ ยงขององค์กร และบุคคลที่ จะ
ดาเนินการประเมินความเสี่ยง
รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง
บันทึกข้อมูลการประเมินความเสี่ยง โดยมีการปรึกษาร่วมกันระหว่างนายจ้างกับผู้แทนลูกจ้าง
และ ข้อมูลดังกล่าว ลูกจ้างสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
สร้างความมั่นใจให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากอันตราย โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย และ
มาตรการควบคุมป้องกันที่มีอยู่
ถ้านายจ้างรู้สึกไม่มั่นใจในการดาเนินงานประเมินความเสี่ยง สามารถกาหนดบุคคลที่มีสมรรถนะในการ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อกาหนดมาตรการควบคุม ป้องกันความเสี่ยงจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการ
ทางาน
การเลือกบุคคลหรือผู้แทนลูกจ้างที่มีสมรรถนะในการดาเนินงานประเมินความเสี่ยง - สมรรถนะในที่นี้
หมายถึงมีความรู้ในเรื่องสถานที่ทางาน กระบวนการทางาน วิธีการปฏิบัติงานที่ดี สามารถนามาใช้
ประโยชน์ ได้ บุ คคลที่มีส มรรถนะ คือบุคคลที่มีค วามรู้เกี่ยวกับสภาพการทางาน สิ่งแวดล้ อมในการ
ทางาน การชี้บ่งอันตราย ชนิดของอันตราย และระดับความเสี่ยง มาตรการควบคุมป้องกันความเสี่ยง
และการนาไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งอานาจหน้าที่ในการดาเนินการ
ถ้ า ไม่ ส ามารถหาผู้ มี ส มรรถนะดั ง กล่ าวภายในสถานประกอบกิ จ การได้ ก็ ส ามารถใช้ บ ริ ก ารจาก
บุคคลภายนอกที่มีสมรรถนะมาช่วยได้ ในกรณีนี้ต้องมีการตรวจสอบว่าบุคคลดังกล่าวมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการทางาน สามารถชี้บ่งและประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมต่างๆ ของงานได้
สาหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่วนใหญ่แล้ว ผู้ที่จะดาเนินการประเมินความ
เสี่ยงไม่จาเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย แต่เป็นผู้ที่ มีสมรรถนะ
ดังนี้
1. มีความเข้าใจเรื่องวิธีการประเมินความเสี่ยงทั่วไป
2. สามารถประยุกต์การประเมินความเสี่ยงทั่วไปเข้ากับสถานที่ทางาน และงานที่มีอยู่ได้ในเรื่อง
ก. ชี้บ่งปัญหาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ข. ประเมินและจัดลาดับความต้องการที่จะดาเนินการแก้ปัญหา
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ค. เสนอทางเลือกเพื่อขจัดหรือลดความเสี่ยง
ง. ประเมินประสิทธิผล
จ. ส่งเสริมและสื่อสารการปรับปรุงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และวิธีการปฏิบัติงานที่
ดี
3. มีความสามารถในการชี้บ่งสถานการณ์ต่างๆ ที่บุคคลในสถานประกอบกิจการไม่สามารถประเมิน
ความเสี่ย งได้อย่างเหมาะสม และต้องมีความสามารถในการให้ คาแนะนาได้เมื่อต้องการความ
ช่วยเหลือ
นายจ้างเป็นผู้ตัดสินใจว่าใครเป็นผู้ดาเนินการประเมินความเสี่ยง ซึ่งอาจเป็น
นายจ้างเอง
ลูกจ้างที่นายจ้างกาหนด
บุ ค คลภายนอกที่ ใ ห้ บ ริ ก าร ในกรณี ที่ ส ถานประกอบกิ จ การไม่ มี บุ ค คลที่ มี
สมรรถนะ
ใครก็ตามที่ดาเนินการประเมินความเสี่ยง แม้ว่าจะเป็นบริการจากบุคคลภายนอกก็ตาม
ท้ายที่สุด นายจ้างต้องเป็นรับผิดชอบการประเมินความเสี่ยงนั้น

การมีส่วนร่วมของลูกจ้าง
นายจ้างพึงระลึกไว้ว่า การดาเนินงานประเมินความเสี่ยงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของลูกจ้าง เนื่องจาก
ลูกจ้างเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับงานย่อมตระหนักเป็นอย่างดีถึงอันตรายต่างๆ ที่พบในสถานที่ทางาน และ
สามารถให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันความเสี่ยงได้ดีที่สุด และสามารถช่วย
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าที่จะนาไปดาเนินการ
แม้ว่าการดาเนิ น การประเมิน ความเสี่ยงเป็นหน้าที่ ความรับผิ ดชอบของนายจ้าง/เจ้าของกิจการ แต่
ลูกจ้างต้องมีส่วนร่วมในการดาเนินการประเมินความเสี่ยง เนื่องจากลูกจ้ างเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับงาน
ย่อมตระหนั กเป็ นอย่างดีถึงอัน ตรายต่างๆ ที่พบในสถานที่ทางาน ดังนั้นลูกจ้างย่อมดาเนินการได้ดี
ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นการแก้ปัญหาได้อย่างคุ้มค่า
การดาเนินการประเมินความเสี่ยงไม่ควรดาเนินการโดยนายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างในลักษณะต่างคน
ต่างทาเพียงฝ่ายเดียว ควรมี ลูกจ้างหรือผู้แทนลูกจ้าง เข้ามามีส่ วนร่วมโดยปรึกษาหารือร่วมกัน ใน
กระบวนการชี้บ่ งอัน ตราย การประเมิน ความเสี่ยง และมาตรการควบคุม ป้องกันความเสี่ยง รวมทั้ง
สรุปผลการดาเนินงาน
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ขั้นตอนที่ 1 การชี้บ่งอันตราย
ตารางที่ 2
ขั้นตอนที่ 1
อะไรที่เป็นอันตราย

ขั้นตอนที่ 2
ใครที่มีความเสี่ยง
และเสี่ยงอย่างไร

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

มาตรการ
ควบคุมที่มีอยู่

มาตรการ
ควบคุมที่

ชื่อ
กาหนด
ผู้รับผิดชอบ วันที่แล้ว

วันที่
ดาเนินการ

แล้ว (ถ้ามี)

ต้องเพิ่ม

เสร็จตาม
แผน

แล้วเสร็จ
จริง

ขั้นตอนที่ 5: ทบทวนการประเมินความเสี่ยง และปรับให้เป็นปัจจุบัน
ขั้นตอนแรกของการประเมินความเสี่ยง คือ มีการชี้บ่งอันตราย โดยการสารวจพื้นที่ทั้งหมดในสถานที่
ทางาน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สาคัญที่สุดในกระบวนการประเมินความเสี่ยง หากอันตรายนั้นไม่ถูกชี้บ่งเราจะ
ไม่ทราบถึงอันตรายที่มีหรือที่อาจจะเกิดขึ้น ทาให้ไม่สามารถจัดการควบคุมอันตรายนั้นได้ ดังนั้น สิ่ง
สาคัญในขั้นตอนนี้ คือ จะต้องชี้บ่งหรือระบุอันตรายที่มีหรือที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้ครบถ้วนมากที่สุด
การปฏิ บั ติ งานในที่ ท างานเป็ น ปกติ ทุ กวั น อาจท าให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานมองข้ามอั น ตรายบางอย่ างได้ มี
คาแนะนาที่จะช่วยในการชี้บ่งอันตราย ดังนี้:
นายจ้าง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประเมิน หรือผู้ประเมินจากภายนอก ควรจะ
สารวจรอบๆ สถานที่ทางาน และค้นหาสิ่งซึ่งคาดว่าอาจเป็นสาเหตุทาให้เกิดอันตราย
ชี้บ่งกิจกรรมและกระบวนการทางานใดที่มีโอกาสเกิดอันตรายขึ้นมากที่สุด อยู่ส่วนใดของสถานที่
ทางาน (โดยอาจใช้แบบสารวจบันทึกข้อมูลที่สาคัญที่มีโอกาสเกิดอันตรายและมีความรุนแรงมาก
น้อยเพียงใด)
สอบถามผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เกี่ยวกับอันตรายที่พบในงานที่ทาอยู่ สามารถป้องกันอุบัติเหตุหรื อ
การเจ็บ ป่ วยได้อย่ างไร เนื่ องจากผู้ป ระเมินจากภายนอกไม่เห็ นอันตรายที่อาจเกิดขึ้น โดยที่
ผู้ป ฏิบั ติงานอาจสั งเกตเห็ น อันตรายในงานได้ เพราะผู้ปฏิ บัติงานมีความใกล้ชิดและรู้ปัญ หา
มากกว่าผู้ประเมินจากภายนอก
ศึ ก ษาข้ อ มู ล การเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ห รื อ การเจ็ บ ป่ ว ยที่ เกี่ ย วเนื่ อ งจากการท างานที่ ผ่ านมา ข้ อ มู ล
เหล่านั้นจะช่วยในการชี้บ่งอันตรายที่เห็นไม่ชัดเจน
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ให้ ค านึ ง ถึ ง อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพในระยะยาว (เช่ น การสั ม ผั ส เสี ย งดั ง หรื อ วั ต ถุ อั น ตราย)
เช่นเดียวกันกับอันตรายด้านความปลอดภัย
อาจใช้เครือข่ายทางการค้าเพื่อให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์
คู่มือและคาแนะนาของบริษัทผู้ผลิต ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี คุณลักษณะของอุปกรณ์
เครื่องมือต่าง ๆ จะเป็นข้อมูลที่ช่วยในการชี้บ่งอันตรายได้เป็นอย่างดี
ปรึกษาหารือกับผู้ปฏิบัติงานว่ายังมีส่วนใดยังไม่มีการระบุหรือชี้บ่งอันตรายอย่างครบถ้วน
เครื่องมือที่ช่วยในการชี้บ่งอันตราย
ข้อมูลการตรวจหรือการสารวจพื้นที่ทางานที่ผ่านมา
รายงานการเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่ผ่านมา
ข้อสังเกตของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ประเมินแต่ละคน
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (ถ้ามี)
ป้าย หรือสัญลักษณ์เตือน
ข้อมูลด้านความปลอดภัยฯ
คู่มือ คาแนะนาของบริษัทผู้ผลิต
รายงานของที่ปรึกษา (ถ้ามี) (ใส่ bullet ด้วย)

วิธีการประเมินความเสี่ยง
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ตารางที่ 3 คอลั มภ์ แรกเป็ น ตัว อย่ างอัน ตรายที่ พ บในสถานประกอบกิจการงานไม้ ในตัวอย่างระบุ
อันตรายเพียง 3 เรื่อง ซึ่งในความเป็นจริงอาจมีมากกว่านี้จะต้องระบุให้ครบถ้วน
ตารางที่ 3
ขั้นตอนที่ 1
อะไรที่เป็นอันตราย

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ใครที่มีความเสี่ยง มาตรการ
มาตรการ
ชื่อ
กาหนด
วันที่
และเสี่ยงอย่างไร ควบคุมที่มีอยู่ ควบคุมที่ต้อง ผู้รับผิดชอบ วันที่แล้ว ดาเนินการแล้ว
แล้ว (ถ้ามี)

เพิ่ม

การสัมผัสฝุ่นไม้
เครื่องจักร
การยกเคลื่อนย้ายวัสดุ
ขั้นตอนที่ 5: ทบทวนการประเมินความเสี่ยง และปรับให้เป็นปัจจุบัน
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ขั้นตอนที่ 4

เสร็จตาม
แผน

เสร็จจริง

ขั้นตอนที่ 2 ระบุว่าใครที่มีความเสี่ยงและเสี่ยงอย่างไร
ตารางที่ 4
ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

อะไรที่เป็นอันตราย ใครที่มีความเสี่ยง มาตรการ
และเสี่ยงอย่างไร ควบคุมที่มีอยู่
แล้ว (ถ้ามี)

มาตรการ
ควบคุมที่
ต้องเพิ่ม

ขั้นตอนที่ 4
ชื่อ
กาหนด
วันที่
ผู้รับผิดชอบ วันที่แล้ว ดาเนินการ
เสร็จตาม แล้วเสร็จจริง
แผน

ขั้นตอนที่ 5: ทบทวนการประเมินความเสีย่ ง และปรับให้เป็นปัจจุบนั

สาหรับอันตรายแต่ละเรื่องที่ได้ถูกชี้บ่งไปแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ ต้องระบุว่าใครที่มีความเสี่ยง และเสี่ยง
อย่างไร หมายความว่า ต้องชี้บ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือกลุ่มที่เสี่ยงต่ออันตรายให้ได้ รวมถึงสาธารณชน
ตลอดจนผลกระทบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ตามมา
การประเมิน ความเสี่ ยง ไม่ได้ห มายถึงเฉพาะการระบุรายชื่อ บุคคลที่มีความเสี่ ยงเท่านั้น แต่ ให้ ระบุ
รวมถึงกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายด้วย เช่น ผู้ปฏิบัติงานที่ในแผนกงานไม้ ผู้ปฏิบัติงานในแผนก
ซ่อมบารุง ผู้ปฏิบัติงานในโกดังสินค้า เป็นต้น หากเป็นไปได้ให้ระบุจานวนคนในแต่ละกลุ่มด้วย
อาจจ าเป็ น ต้องระบุ บุ ค คลอื่น ที่เสี่ ย งต่ออันตราย เช่น ผู้ ที่เข้ามาส่ งหรือรับสิ นค้า พนักงานทาความ
สะอาด พนักงานซ่อมบารุง ลูกค้า ผู้ที่เกี่ยวข้อง บุคคลเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ควรให้ความสนใจ เนื่องจาก
กลุ่มคนเหล่านี้มีโอกาสได้รับอันตรายจากกระบวนการทางานของสถานประกอบกิจการ (เช่น บุคคลที่
ผ่านไปมาบนท้องถนนในขณะทางานก่อสร้างหรือต่อเติมอาคาร) นอกจากนี้กลุ่มคนเหล่านี้มีโอกาสนา
ความเสี่ยงอื่นมาเพิ่มได้อีก
ต้องมีความชัดเจนว่าบุคคลเหล่านี้มีโอกาสได้รับอันตรายอย่างไร มีลักษณะการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
อย่างไร โดยจะต้องประเมินอันตรายที่เกิดขึ้นในขณะนั้นและมีผลกระทบต่อสุขภาพในขณะนั้นอย่างไร
ส่งผลในระยะยาวอย่างไร
ต้องให้ความสาคัญกับกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ เช่น พนักงานใหม่หรือคนงานวัยรุ่น หญิงมีครรภ์
หรื อคนพิ ก าร กลุ่ ม บุ คคลเหล่ านี้ มีค วามเสี่ ย งเฉพาะตั ว ที่ แตกต่างกั น ดังนั้ น มาตรการควบคุม ก็ จ ะ
แตกต่างกันด้วย
วิธีการประเมินความเสี่ยง
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ตารางที่ 5 เป็นตัวอย่างการทางานในสถานประกอบกิจการงานไม้ ซึ่งจะกล่าวถึง ขั้นตอนที่สองของการ
ประเมินความเสี่ยง โดยระบุกลุ่มบุคคลที่อาจจะได้รับอันตรายต่อจากขั้นตอนที่ 1 ซึ่งเป็นเพียงตัวอย่าง
เท่านั้น อาจมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้ได้
ตารางที่ 5 การกรอกรายละเอียดขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 1

อะไรที่เป็น ใครที่มีความเสี่ยง และเสี่ยง
อันตราย อย่างไร
การสัมผัสฝุ่น
ไม้

ลูกจ้างทุกคน (35 คน) มีความ
เสี่ ย งต่ อ การเป็ น โรคปอด เช่ น
หอบหื ด จากการหายใจฝุ่ น ไม้
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ลู ก จ้ า งที่
ปฏิบัติงานกับ เครื่องตัดไม้ (15
คน) เป็ น ผู้ที่ มี ค วามเสี่ย งสู งต่ อ
การเป็นโรคปอด เนื่องจากต้อง
สัมผัสฝุ่นไม้โดยตรง ซึ่งฝุ่นไม้นี้มี
โ อ ก า ส ก่ อ ให้ เกิ ด ม ะ เร็ ง
โดยเฉพาะมะเร็งที่จมูก

เครื่องจักร

ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานกับเครื่องตัด
ไม้ (15 คน) เป็ น ผู้ ที่ มี ค วาม
เสี่ยงสู งมากที่จะได้รับบาดเจ็บ
ถึงขั้นรุนแรง หากสัมผัสกับส่วน
ที่ เคลื่ อ นไหวได้ ข องเครื่อ งจั ก ร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใบเลื่อย

เช่น เลื่อยวง
เดือน เลื่อย
สายพาน เป็น
ต้น

ขั้นตอนที่ 3
มาตรการ

มาตรการ
ชื่อ
กาหนดวันที่
วันที่
ควบคุมที่มีอยู่ ควบคุมที่ ผู้รับผิดชอบ แล้วเสร็จ ดาเนินการ
แล้ว (ถ้ามี) ต้องเพิ่ม
ตามแผน แล้วเสร็จจริง

การยก

ลู ก จ้ า งอาจมี อ าการปวดเมื่ อ ย
เคลื่อนย้ายวัสดุ กล้ามเนื้อ ปวดหลัง จากการยก
เคลื่อนย้ายสิ่งของ เช่น แผ่นไม้
ห รื อ อุ ป ก ร ณ์ เค รื่ อ ง จั ก ร
นอกจากนี้ ยังมีค วามเสี่ ยงต่ อ
การได้ รั บ บาดเจ็ บ จากการขน
ย้ า ย แ ผ่ น ไม้ ห รื อ อุ ป ก ร ณ์
เครื่องจักร
ขั้นตอนที่ 5: ทบทวนการประเมินความเสีย่ ง และปรับให้เป็นปัจจุบนั
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ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเสี่ยง – พิจารณาเลือกมาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ตารางที่ 6
ขั้นตอนที่ 1
อะไรที่เป็นอันตราย

ขั้นตอนที่ 2
ใครที่มีความ
เสี่ยง และเสี่ยง
อย่างไร

ขั้นตอนที่ 3
มาตรการ
ควบคุมที่มีอยู่
แล้ว (ถ้ามี)

มาตรการ

ขั้นตอนที่ 4
ชื่อ

กาหนด

วันที่

ควบคุมที่ต้อง ผู้รับผิดชอบ วันที่แล้ว ดาเนินการ
เพิ่ม
เสร็จตาม แล้วเสร็จจริง
แผน

ขั้นตอนที่ 5: ทบทวนการประเมินความเสี่ยง และปรับให้เป็นปัจจุบัน
ขั้นตอนที่ 1 ชี้บ่งอันตราย และขั้นตอนที่ 2 ชี้บ่งว่าใครที่มีความเสี่ยงและมีจานวนเท่าใด กลุ่มที่ต้องให้
ความสนใจเป็นพิเศษคือกลุ่มคนงานใหม่ หญิงมีครรภ์ และคนพิการ
สาหรับมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ต้องพิจารณาและดาเนินการตามลาดับชั้นของมาตรการ
ควบคุมอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทางาน ดังนี้
มาตรการลาดับที่ 1: การขจัดอันตราย หรือการทดแทนด้วยสิ่งที่มีอันตรายน้อยกว่า
มาตรการลาดับที่ 2: การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี หรือระบบควบคุมทางวิศวกรรม
มาตรการลาดับที่ 3: การกาหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย การจัดรูปแบบการทางาน การให
ข้อมูลความรู้และการฝึกอบรม
มาตรการลาดับที่ 4: สุขอนามัยส่วนบุคคลและสวัสดิการ
มาตรการลาดับที่ 5: อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
มาตรการลาดับที่ 6: การเฝ้าระวังด้านอาชีวอนามัย
ลาดับชั้นของมาตรการควบคุมความเสี่ยง ถูกกาหนดร่วมกันโดยนายจ้าง ลูกจ้าง บุคลากรด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย และผู้ที่มีประสบการณ์ เช่น การฉีดพ่นสารกาจัดศัตรูพืชในพื้นที่ปลูกกาแฟ
(ดูหน้าที่ 36) เป็นตัวอย่างการใช้ลาดับชั้นของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ชัดเจน
วิธีการประเมินความเสี่ยง

23

เหตุที่ต้องดาเนินการตามลาดับชั้นของมาตรการควบคุมความเสี่ยง เพื่อทาให้สถานที่ทางานและลูกจ้าง
มีการด าเนิ น การควบคุม ด้านความปลอดภัย อย่างเป็ นขั้น เป็ น ตอน เช่น หากมี การชี้บ่ งปั ญ หาหรือ
อันตรายเกิดจากฝุ่น ทาให้ต้องมีการควบคุมอันตรายที่แหล่งกาเนิด เพื่อให้สถานที่ทางานและลูกจ้าง
ปลอดภัย แทนที่จะให้ลูกจ้างแต่ละคนสวมหน้ากากกรองฝุ่น ทาให้สุขภาพลูกจ้างดีขึ้น ทานองเดียวกัน
การควบคุมเสียงดังที่เครื่องจักรเป็นมาตรการป้องกันอันตรายได้ง่ายและดีกว่าการใส่อุปกรณ์ที่ครอบหู
หรือที่อุดหูตลอดระยะเวลาการทางาน
มาตรการควบคุมลาดับที่ 6 เป็นมาตรการเฝ้าระวังด้านอาชีวอนามัย ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวัง
เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการควบคุมนั้นสามารถป้องกันการเจ็บป่วยหรือโรคจากการทางานได้ หากการ
เจ็บป่วยนั้นได้รับการวินิจฉัยแต่แรก และมีมาตรการดาเนินการป้องกันหรือลดการสัมผัส จะทาให้ความ
เสี่ยงลดลงได้ ก่อนที่จะเกิดการเจ็บป่วยแบบเรื้อรังหรือเจ็บป่วยขั้นรุนแรง
ขั้น ตอนการประเมิ น ความเสี่ ย ง ขั้ น ตอนที่ 3 ประกอบด้ ว ย 2 ส่ ว น ทั้ งสองส่ ว นนี้ ใช้ ล าดั บ ชั้ น ของ
มาตรการควบคุมความเสี่ยง ดังนี้

ขั้นตอนที่ 3ก : มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่
เมื่อชี้บ่งอันตรายได้แล้ว ให้พิจารณามาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่
มีอยู่ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใด สามารถลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ของ
ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานอื่นได้มากน้อยเพียงใด
การระบุมาตรการควบคุม และประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ ดังกล่าว จะช่วยใน
การตัดสินใจว่ามาตรการควบคุมความเสี่ยงใดยังคงมีประสิทธิภาพอยู่ จะต้องกาหนดมาตรการควบคุม
อื่นเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร
หากมาตรการควบคุมที่มีอยู่ มีเพียงพอที่จะควบคุมดูแลลูกจ้างให้ปลอดภัยก็ ไม่จาที่จะต้องมีมาตรการ
ควบคุมอื่นเพิ่มเติม สาหรับอันตรายนั้น ให้บันทึกข้อความ “ไม่ต้องดาเนินการ” ในคอลัมพ์ 3ข
ถ้ามาตรการควบคุมที่มีอยู่ ไม่เพียงพอที่จะลดความเสี่ยง ในขั้นตอน ที่ 3ข ให้ระบุมาตรการควบคุมที่
ต้องดาเนินการเพิ่ม และให้มีการนาไปสู่การปฏิบัติ
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ขั้นตอนที่ 3ข : มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ต้องเพิ่ม หรือควรดาเนินการในอนาคต
ตารางที่ 7
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2
อะไรที่เป็น
อันตราย

ใครทีม่ ีความ
เสี่ยง และ
เสี่ยงอย่างไร

ขั้นตอนที่ 3
มาตรการ
ควบคุมที่มี
อยู่แล้ว (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 4

มาตรการควบคุมที่ต้องเพิ่ม

ชื่อ
ผู้รับ
ผิด
ชอบ

กาหนด
วันที่
วันที่แล้ว ดาเนินการ
เสร็จตาม แล้วเสร็จ
แผน
จริง

มาตรการล าดั บ ที่ 1: การขจั ด
อันตราย หรือการทดแทนด้วยสิ่งที่
มีอันตรายน้อยกว่า
ม าต รก ารล าดั บ ที่ 2: การใช้
อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี หรือ
ระบบควบคุมทางวิศวกรรม
มาตรการล าดั บ ที่ 3: การก าหนด
วิธี ก ารปฏิ บั ติ งานที่ ป ลอดภั ย การ
จัดรูปแบบการทางาน การให้ข้อมูล
ความรู้และการฝึกอบรม
มาตรการล าดั บ ที่ 4: สุ ข อนามั ย
ส่วนบุคคลและสวัสดิการ
มาตรการล าดั บ ที่ 5: อุ ป กรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
มาตรการลาดับที่ 6: การเฝ้าระวัง
ด้านอาชีวอนามัย
ระบุ ร ายละเอี ย ดตามมาตรการ
ลาดับ 1-6
ระบุ ร ายละเอี ย ดตามมาตรการ
ลาดับ 1-6
ขั้นตอนที่ 5: ทบทวนการประเมินความเสีย่ ง และปรับให้เป็นปัจจุบนั

วิธีการใช้ลาดับชั้นของมาตรการควบคุมความเสี่ยง
ในการดาเนินการขั้นตอนที่ 3 ของการควบคุมความเสี่ยง ต้องดาเนินการควบคุมความเสี่ยงในแต่ละ
อันตราย ตามลาดับชั้นของมาตรการควบคุมความเสี่ยง 1-6 ดังนี้
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มาตรการควบคุมความเสี่ยงลาดับที่ 1:
การขจัดอันตรายหรือการทดแทนด้วยสิ่งที่มีอันตรายน้อยกว่า
ในการควบคุมความเสี่ยง มาตรการที่ต้องพิจารณาเป็นลาดับแรก คือ การขจัดอันตรายหรือการทดแทน
ด้วยสิ่งที่มีอันตรายน้อยกว่า ซึ่งเป็นมาตรการในการควบคุมดูแลที่ดีที่สุด เพื่อช่วยลดโอกาสหรือความ
เสี่ ย งต่ อ การสั ม ผั ส อั น ตรายให้ น้ อ ยลงหรือ ไม่ มี เลยตั ว อย่ างการด าเนิ น การควบคุ ม ความเสี่ ย งด้ ว ย
มาตรการลาดับที่ 1 มีดังนี้
การทาเกษตรอินทรีย์ เป็นลักษณะที่มีการใช้สารกาจัดศัตรูพืชน้อยลง
การเลือกใช้สารกาจัดศัตรูพืชที่มีอันตรายน้อยกว่า หรือใช้สารกาจัดศัตรูพืชชนิดเม็ดแทนชนิด
ของเหลวที่ต้องฉีดพ่นซึ่งมีโอกาสสัมผัสอันตรายมากกว่า
การเลือกใช้สารเคมีที่มีอัน ตรายน้อยกว่าแทนการใช้ส ารเคมีที่มีอันตรายมาก เช่น ใช้ร็อควูล
(Rock Wool) แทนการใช้แร่ใยหิน (Asbestos) หรือปรับกระบวนการทางานให้มีอันตรายน้อย
กว่า เช่น การใช้สีที่ใช้น้าเป็น ตัวทาละลาย (Water-based Paint) แทนสีที่ใช้สารตัวทาละลาย
เป็นตัวทาละลาย (Solvent – based Paint)
การเลื อกใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือที่มีความปลอดภัยมากกว่า เช่น เครื่องมือที่ใช้ลม (Pneumatic
Tool) แทนเครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้า (Electrical Tool)
การเลือกเครื่องจักรทีม่ เี สียงดังน้อย ทดแทนเครื่องจักรที่มีเสียงดังมาก
กรณีอาคารสูง ควรออกแบบให้สามารถทาความสะอาดกระจกจากด้านในอาคาร ซึ่งปลอดภัย
กว่าการทาความสะอาดจากด้านนอก
หากสามารถควบคุมความเสี่ยงด้วยมาตรการลาดับที่ 1 ได้ อันตรายที่อาจเกิดขึ้นก็จะ “หมดไป” หรือ
“น้อยลง” เนื่องจากสามารถลดความเสียงของการเกิดอันตรายลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือน้อย
ดังนั้น อาจไม่จาเป็นต้องควบคุมความเสี่ย งด้วยมาตรการลาดับถัดไป แต่หากไม่สามารถใช้มาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงลาดับที่ 1 ได้ จะต้องใช้มาตรการควบคุมความเสี่ยงลาดับถัดไป คือมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงลาดับที่ 2 การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี หรือระบบควบคุมทางวิศวกรรม เพื่อขจัด
หรือลดความเสี่ยงให้น้อยลง หากไม่สามารถดาเนินการได้ อาจต้องดาเนินการควบคุม ความเสี่ยงใน
ลาดับต่อไปเรื่อยๆ จนถึงมาตรการควบคุมความเสี่ยงลาดับที่ 6
มาตรการควบคุมความเสี่ยงลาดับที่ 2
การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี หรือระบบควบคุมทางวิศวกรรม
หากไม่สามารถการควบคุม ความเสี่ยงด้วย มาตรการควบคุมความเสี่ยงลาดับที่ 1 ได้ ก็ให้พิจารณา
ดาเนินการควบคุมความเสี่ยงด้วยการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี หรือระบบควบคุมทางวิศวกรรม
เพื่ อ ขจั ด หรื อ ลดความเสี่ ย งให้ น้ อ ยลงเป็ น การด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ส ถานที่ ท างานปลอดภั ย วิ ธี ก าร
ดาเนินการด้วยมาตรการควบคุมความเสี่ยงลาดับที่ 2 ที่สามารถทาได้ง่ายและประหยัด ได้แก่
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การติด ตั้งการ์ด ให้ กับ เครื่อ งจั กร ในกรณี ที่ ผู้ ผ ลิ ตไม่มี อุป กรณ์ ป้อ งกัน อย่างเพี ยงพอหรือเป็ น
เครื่องจักรที่ผลิตโดยใช้มาตรฐานเก่า ให้ติดตั้งหรือปรับปรุงการ์ดให้เหมาะสม
การควบคุมเครื่องจักรที่มีเสียงดัง ให้ติดตั้งที่ปิ ดครอบกันเสียง (Soundproof Enclosure) เพื่อ
ลดระดับความดังของเสียง ซึ่งยังคงมีความเสี่ยงอยู่
การแยกหรือปิดคลุมส่วนที่เป็นอันตรายของกระบวนการผลิต เช่น แยกเครื่องที่ใช้รังสีเอ็กซ์ หรือ
แยกกระบวนการทากาวด้วยสารตัวทาละลาย (Solvent) ออกจากกระบวนการผลิตอื่น
การติดตั้งราวกันตกรอบพื้นที่การทางานบนที่สูง
การใช้อุปกรณ์ที่มีล้อ หรือรถเข็นเพื่อช่วยในการเคลื่อนย้ายของหนัก
การจัดพื้นที่หน้างาน หรือม้านั่งให้มีระดับความสูงเหมาะสมกับลูกจ้างแต่ละคนขณะนั่งทางาน
การใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมกับความสูงของลูกจ้าง เพื่อ หลีกเลี่ยงการทางานในลักษณะที่
ต้องก้มหลัง
การใช้ระบบปิด (Sealed Systems) ในการผสมหรือเติมสารเคมี
การใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือระบบระบายอากาศเฉพาะที่
การจัดให้มีแสงสว่างที่เหมาะสมและเพียงพอ
จะเห็นได้ว่า การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี หรือระบบควบคุมทางวิศวกรรม เป็นการควบคุม
ความเสี่ยงในภาพรวมของพื้นที่มากกว่าเป็นการควบคุมความเสี่ยงสาหรับแต่ละบุคคล
มาตรการควบคุมความเสี่ยงลาดับที่ 3
การกาหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย การจัดรูปแบบการทางาน การให้ข้อมูลความรู้และการ
ฝึกอบรม
ในการประเมินความเสี่ยง จาเป็นต้องมีการตรวจสอบ และจัดทาขั้นตอนการทางานที่ปลอดภัย และมี
การนาไปสู่การปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการฝึกอบรม และการให้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งต้องทบทวนมาตรการที่ได้
ดาเนินการไปแล้ว และจะต้องมีการเพิ่มมาตรการควบคุมความเสี่ยงในเรื่องใดบ้าง
วิธีการที่ทาได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการควบคุมความเสี่ยง ในทางธุรกิจที่ต้องลงทุนอย่าง
คุ้มทุนที่สุดก็คือ การพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และนาไปสู่การปฏิบัติ ควบคู่กับการให้ข้อมูล
ความรู้และการฝึกอบรม รวมถึงการกากับดูแลให้มีการปฏิบัติซึ่งเป็นการทางานอย่างเป็นระบบ การเกิด
อุบัติเหตุและเจ็บป่วยจากการทางานส่วนใหญ่ มักเกิดจากนายจ้างไม่ให้ความสาคัญในการจัดให้มีวิธีการ
ทางานและรูปแบบการทางานที่ปลอดภัยพร้อมทั้งกากับดูแลให้มีการปฏิบัติ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และ
ลูกจ้างขาดความรู้หรือการฝึกอบรมที่เหมาะสม
นายจ้าง ผู้บริหาร หัวหน้างานและลูกจ้างต้องร่วมกันหามาตรการควบคุมอันตรายในแต่ละขั้นตอนการ
ทางาน นอกจากนั้น การปรับปรุงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นเรื่องที่เสียค่าใช้จ่ายไม่มาก
และยังส่งเสริมธุรกิจให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย
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ตัวอย่างมาตรการควบคุมความเสี่ยงลาดับที่ 3 มีดังนี้
จัดให้มีขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานและข้อแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยสาหรับ
ลูกจ้าง หัวหน้างาน และผู้บริหาร ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
จัดให้มีข้อมูลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงาน การติด
ฉลากที่ภาชนะบรรจุ การติดป้ายเตือนอันตราย ข้อมูลเคมีภัณฑ์ ฯลฯ เป็นภาษาไทย
ออกแบบหรื อ วางผั งสถานที่ ท างานให้ เหมาะสมเพื่ อหลี ก เลี่ ยงมิ ให้ ลู ก จ้ างเดิ น ตั ด หน้ ารถยก
(Forklift) หรื อ พาหนะเคลื่ อนที่ อื่ น ๆ ที่ เป็ น ความเสี่ ย งของการถู ก ชน หรื อ ถูก ทั บ เช่ น แยก
ทางเดินของผู้ปฏิบัติงานและยานพาหนะต่างๆ ออกจากกัน
จัดสถานที่ทางานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดิน ในการกาจัดฝุ่นควรทาให้
เปียกชื้นก่อนเพื่อไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย
ต้องมั่นใจว่า หัวหน้างานหรือผู้บริหาร ได้รับการฝึกอบรมและชี้แนะการทางานอย่างปลอดภัยที่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนการทางานและการสอนงานสาหรับหัวหน้างานและผู้บริหารต้องมีความชัดเจน
ต้องมั่นใจว่า หัวหน้างานและผู้บริหารมีอานาจเพียงพอในการดาเนินการตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย เช่น มีอานาจสั่งให้หยุดการทางานเมื่อเครื่องจักรไม่มีการ์ดหรือการ์ด
ชารุดจนกว่าจะมีการติดตั้งการ์ดใหม่หรือซ่อมการ์ดที่ชารุดเสร็จ
ต้องมั่นใจว่า มีมาตรฐานการทางาน (Work Procedure) อย่างปลอดภัยในสถานที่ทางาน เช่น
ขณะหัวหน้างานไม่อยู่ หากเครื่องจักรไม่มีการ์ดหรือการ์ดชารุด ลูกจ้างควรปฏิบัติอย่างไรก่อน
เข้าทางานกับเครื่องจักรนั้น
จั ดให้ มี การฝึ ก อบรมความปลอดภั ยและอาชี วอนามัย ให้ ลู ก จ้างอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการ
ฝึกอบรมการประเมินความเสี่ยง
จัดให้ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการชี้บ่งอันตรายและมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง
จัดให้มีการฝึกอบรมพิเศษสาหรับงานที่มีความเสี่ยงสูง
มาตรการควบคุมความเสี่ยง ลาดับที่ 4
สุขอนามัยส่วนบุคคลและสวัสดิการ
ในการดาเนินการประเมินความเสี่ยง สถานประกอบกิจการควรมีการพิจารณาว่าสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านสุขอนามัย ส่วนบุ คคลและสวัสดิการมี เพียงพอที่จะรับมือกับอันตรายที่มีอยู่ห รือ ไม่ หรือจาเป็น
จะต้อ งจั ด เพิ่ มมากน้ อ ยเพี ย งใด ซึ่ งมาตรการเหล่ า นี้ ไม่ ได้ มุ่ งเพื่ อ การป้ องกัน การสั มผั ส ต่ ออั นตราย
โดยตรง แต่เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยซึ่งจะก่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกจ้างในการทางาน
มากขึ้น ตัวอย่างการจัดในเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคลและสวัสดิการ เช่น
จัดอ่างล้างมือพร้อมสบู่ จัดห้องสุขาพร้อมกระดาษชาระในสถานที่ทางาน
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จัดตู้เก็บเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมี โดยไม่อนุญาตให้ลูกจ้างนาเสื้อผ้าดังกล่าวกลับบ้าน
จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล และมีการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลให้กับลูกจ้าง
จัดให้มีน้าดื่มที่สะอาดในสถานที่ทางาน
มาตรการควบคุมความเสี่ยง ลาดับที่ 5
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ในการควบคุมความเสี่ยง ต้องพิจารณานามาตรการควบคุม ลาดับที่1-4 มาใช้ก่อน มาตรการควบคุม
ความเสี่ ยงล าดับ ที่ 5 การจั ดอุป กรณ์ คุ้มครองความปลอดภั ยส่ ว นบุคคล ควรเป็ นมาตรการสุ ดท้าย
หลังจากควบคุมความเสี่ยงด้วยมาตรการอื่นแล้ว
หากมาตรการควบคุมความเสี่ยงลาดับต้นๆ ใช้ได้ผลและเพียงพอ ก็ไม่จาเป็นต้องจัดให้มีและใช้อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น หากมี มาตรการควบคุมเสียงดังจากเครื่องจักรอย่างเพียงพอให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ก็ไม่มีความจาเป็นต้องจัดหาที่อุดหูหรือที่ครอบหูลดเสียงให้แก่ลูกจ้าง หรือหาก
อุปกรณ์ดูดฝุ่น (การระบายอากาศเฉพาะที่) มีประสิทธิภาพเพียงพอ ลูกจ้างก็ไม่มีความจาเป็นต้องใส่
หน้ากากกันฝุ่น
หากนาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลมาใช้เป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงในลาดับแรกๆ
จะไม่เป็นมาตรการที่เพียงพอในการคุ้มครองดูแ ลความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เนื่องจากมาตรการ
ดังกล่าวเป็นมาตรการที่ใช้กับลูกจ้างโดยตรง ลูกจ้างอาจรู้สึกไม่สะดวกสบายในการสวมใส่ อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอาจไม่เหมาะสมกับลูกจ้างแต่ละคน ซึ่งมีรูปร่าง ขนาด และเพศที่
ต่างกัน และต้องสวมใส่ตลอดระยะเวลาการทางาน
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่
อุปกรณ์ปกป้องลาตัว
อุปกรณ์ปกป้องดวงตา
อุปกรณ์ปกป้องขาและเท้า
อุปกรณ์ปกป้องมือและแขน
อุปกรณ์ลดเสียง
อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ
อุปกรณ์ปกป้องศีรษะ
อุปกรณ์ป้องกันความร้อนและความเย็น
หากพิจารณาว่ามีความจาเป็นต้องใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ควรพิจารณาเกี่ยวกับ
ชนิดของอุปกรณ์คุ้มครองฯ ที่จะต้องจัดหาให้เหมาะสมกับ ลักษณะอันตรายที่ลูกจ้างจะได้รับ วิธีการใช้
รวมถึงการดูแล การบารุงรักษา ไม่ว่าจะเป็นถุงมือ ที่ปิดปากปิดจมูกหน้ากากกรองอากาศกันสารเคมี
วิธีการประเมินความเสี่ยง
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หรืออุปกรณ์คุ้มครองคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอื่นๆ และในการประเมินให้ระบุถึงมาตรการการ
บ ารุ งรั กษา การท าความสะอาดอุ ป กรณ์ คุ้ ม ครองความปลอดภั ยส่ ว นบุ ค คล ในการจั ดหาอุ ป กรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล นายจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
การพิจารณาการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล มีดังนี้
ในมาตรการควบคุมความเสี่ยง จะต้องพิจารณานามาตรการควบคุมอื่นมาใช้ก่อน การจัดอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ควรเป็นมาตรการสุดท้ายหลังจากดาเนินการควบคุมความ
เสี่ยงด้วยมาตรการอื่นๆ แล้วยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
มาตรการควบคุมความเสี่ย งด้วยการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี หรือระบบควบคุมทาง
วิศวกรรม (มาตรการควบคุมความเสี่ยงลาดับที่ 2) เป็นมาตรการควบคุมที่ได้ผลระยะยาวและ
ราคาถูกกว่าการจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่ลูกจ้างจานวนมาก
มาตรการควบคุม ดูแลลู กจ้ างทุกคนในพื้นที่ดีกว่าการใช้อุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัย ส่ว น
บุคคลทีเ่ ป็นเพียงการคุ้มครองดูแลเฉพาะลูกจ้างแต่ละคนทีส่ วมใส่ เท่านั้น
สิ่งสาคัญคือ ต้องให้ ลูกจ้างมีส่วนร่วมในกระบวนการคัดเลือกมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่จะ
นามาใช้ เนื่องจากลูกจ้างมีความรู้และประสบการณ์ในงาน
มาตรการควบคุมความเสี่ยง ลาดับที่ 6
การเฝ้าระวังด้านอาชีวอนามัย
ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องพิจารณาถึงมาตรการเฝ้าระวังด้านอาชีวอนามัย ซึ่งต้องดาเนินการโดย
บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านอาชีวเวชศาสตร์
มาตรการการเฝ้ าระวังด้ านอาชีว อนามัย ไม่ได้เป็ นมาตการควบคุมการสั ม ผั ส กับสิ่ งแวดล้ อมที่ เป็ น
อันตรายโดยตรง แต่เป็นเครื่องมือการเฝ้าระวังด้านสุขภาพอนามัย เพื่อให้มั่นใจว่ามีมาตรการควบคุมที่
เพีย งพอในการป้ องกัน การเจ็บ ป่ วยจากการทางาน ซึ่งเป็นมาตรการลดความเสี่ยงของการเจ็บป่ว ย
อย่างไรก็ตามการควบคุมการสัมผัสสิ่งที่เป็นอันตราย เช่น สารเคมี ฝุ่น จุลชีวัน และ เสียง ฯลฯ ลูกจ้าง
บางคนอาจมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้น แบบเฉียบพลันหรืออาการเจ็บป่วยปรากฏขึ้นภายหลัง จึงมีความ
จาเป็นต้องมีการตรวจสุขภาพเพื่อการเฝ้าระวังด้านอาชีวอนามัย เพื่อเป็นการค้นหาอาการเจ็บป่วยใน
ระยะเริ่มต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกจ้างที่ต้องสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ฝุ่น อาจก่อให้เกิดโรคหอบหืด หรือโรคปอดเรื้อรัง
สารเคมี เช่น สารตัวทาละลาย อาจก่อให้เกิดโรคผิวหนัง
สารกาจัดศัตรูพืช ซึ่งประกอบด้วยสารประกอบของ Organophosphorus เช่น ยาฆ่าแมลง เป็น
อันตรายต่อระบบประสาท
เสียงดังจากเครื่องจักร อาจก่อให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน (หูตึง หูหนวก)
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การเฝ้าอาชีวอนามัย ควรรวมถึงระวังด้าน
การตรวจทางชีวภาพ เช่น การเจาะเลือดเพื่อตรวจหาสารเคมีในเลือด ในกรณีที่สัมผัสกับสารเคมี
อันตราย
การตรวจร่างกายเบื้ องต้นโดยผู้ที่มีห น้าที่รับผิดชอบ เช่น หัวหน้างานที่ผ่านการฝึกอบรม จะ
สามารถตรวจดูมือของลูกจ้างว่ามีอาการแสดงของโรคผิวหนังหรือไม่
การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ในกรณีที่ลูกจ้างสัมผัสกับเสียงดัง
การตรวจสมรรถภาพปอด ในกรณีที่ลูกจ้างสัมผัสกับฝุ่นที่มีอันตรายในระดับสูง
การตรวจหาสาเหตุของการลาป่วยบ่อย เช่น กรณี ลูกจ้างลาป่วยบ่อยๆ อาจสอบถามบุคลากร
ทางการแพทย์ว่าอาการเจ็บป่วยนั้นเกี่ยวเนื่องกับการทางานหรือไม่
มาตรการเฝ้าระวังด้านอาชีวอนามัยสาหรับสิ่งคุกคามต่อสุขภาพ จะแตกต่างจากการตรวจสุขภาพทั่วไป
ดังนั้นการเฝ้าระวังด้านอาชีวอนามัยจะต้องสอดคล้องกับการสัมผัสอันตรายของลูกจ้าง แต่ละคน
ดังนั้น มาตรการขจัดอันตราย หรือการทดแทนด้วยสิ่งที่มีอันตรายน้อยกว่าเป็นมาตรการแรกที่ต้อง
พิจารณา หากไม่สามารถดาเนินการได้ มาตรการควบคุมความเสี่ยงลาดับถัดมาคือ การควบคุมด้วยการ
ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี และการควบคุมทางวิศวกรรม ร่วมกับการจัดการ เช่น กาหนดวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย การจัดรูปแบบการทางาน การให้ข้อมูลความรู้และการฝึกอบรม วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการควบคุมก่อนเกิดอันตรายให้แก่ลูกจ้างทั้งหมด การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล เป็นมาตรการลาดับสุดท้ายที่จะดาเนินการ โดยเป็นเพียงสนับสนุนมาตรการควบคุมความเสี่ยง
อื่ น ๆ เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งไม่ ให้ ลู ก จ้ า งต้ อ งสวมใส่ อุ ป กรณ์ คุ้ ม ครองความปลอดภั ย ส่ ว นบุ ค คลเป็ น ระยะ
เวลานาน มาตรการเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคลและสวัสดิการ และมาตรการการเฝ้าระวังด้านอาชีวอนา
มัย จาเป็นต้องมีเพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง เป็นการลดโอกาสของการเจ็บป่วยหรือโรคจากการ
ทางานลง จะเห็ น ได้ว่า ในหลายๆกรณี อ าจจาเป็ น ต้อ งมี มาตรการควบคุม ความเสี่ ย งมากกว่าหนึ่ ง
มาตรการเพื่อควบคุมอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทางาน
ตารางต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงขั้นตอนที่ 3
(ขั้น ตอน3ก และ 3ข) ของงานไม้ อันตรายที่พ บในแต่ล ะอันตรายจะมีมาตรการควบคุมที่มี อยู่แล้ ว
(ขั้น ตอน3ก) และมาตรการควบคุมที่ต้องเพิ่ม (ขั้นตอน3ข) เพื่อเป็นการลดความเสี่ ยงของอันตราย
ตัวอย่างนี้เป็นเพียงสถานการณ์จาลองไม่สามารถเป็นตัวแทนของสถานการณ์ในที่ ทางานใดๆ เป็นการ
เฉพาะ
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ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

อะไรที่เป็นอันตราย ใครที่มีความเสีย่ ง และเสี่ยง มาตรการควบคุมที่มีอยู่
อย่างไร
แล้ว (ถ้ามี)
การสัมผัสฝุ่นไม้

เครื่องจักร เช่น
เลื่อยวงเดือน
เลื่อยสายพาน
เป็นต้น

ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานทุกคน
(35 คน) มีความเสี่ย งต่อ
การเป็ นโรคป อด เช่ น
หอบหื ด จากการหายใจ
ฝุ่นไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ลู ก จ้ า งที่ ป ฏิ บั ติ ง านกั บ
เครื่ อ งตั ด ไม้ (15 คน )
เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อ
การเป็นโรคปอดเนื่องจาก
ต้อ งสั มผั ส ฝุ่ น ไม้ โดยตรง
ซึ่ง
ฝุ่นไม้นี้มีโอกาสก่อให้เกิด
มะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งที่
จมูก
ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานกับ
เครื่องตัดไม้ (15 คน)
เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
มากที่จะได้รับบาดเจ็บถึง
ขั้นรุนแรง หากสัมผัสกับ
ส่วนที่เคลื่อนไหวได้ของ
เครื่องจักร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งใบเลื่อย

การยกเคลื่อนย้าย ลูกจ้างอาจมีอาการ ปวด
วัสดุ
เมือ่ ยกล้ามเนื้อ ปวด
หลังจากการยกเคลื่อนย้าย
สิ่งของ เช่น แผ่นไม้หรือ
อุปกรณ์เครื่องจักร
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มาตรการควบคุมทีต่ ้องเพิ่ม

มีการกวาดฝุ่นไม้
เป็นประจา
มีอุปกรณ์เพื่อชาระ
ล้าง เช่นอ่างล้างมือ
และฝักบัวอาบน้า
มีที่ปิดปากปิดจมูก
กันฝุ่น และมีการ
เปลี่ยนเป็นประจา

จัดให้มีการระบายอากาศ
เฉพาะที่สาหรับเครื่องจักรทุก
เครื่องที่ปล่อยฝุ่นสู่บรรยากาศ
การทางาน
ห้ามกวาดฝุ่นไม้ที่แห้ง ควรใช้
เครื่องดูดฝุ่นแทน หรือหาก
จาเป็น ก็ทาให้ฝุ่นไม้เปียก
ก่อนที่จะกวาด
ฝึกอบรมลูกจ้างที่ปฏิบัติงานกับ
เครื่องตัดไม้ ให้มีความรู้
ความสามารถในการใช้และ
บารุงรักษาอุปกรณ์ดูดฝุ่น

มีการติดการ์ดที่
เครื่องจักรทุกเครื่อง
ตามที่ผู้ผลิตกาหนด
มีการตรวจและ
บารุงรักษา
เครื่องจักรและการ์ด
อย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้มั่นใจว่าอยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้
อย่างปลอดภัย
จัดให้มีพื้นที่รอบ
บริเวณเครื่องจักร
อย่างเพียงพอ
เพื่อให้ลูกจ้างทางาน
ได้อย่างปลอดภัย
จัดให้มีการฝึกอบรม
ลูกจ้างทุกคน
เกี่ยวกับการใช้
เครื่องจักรอย่าง
ปลอดภัย
ฝึกอบรมลูกจ้าง
เกี่ยวกับวิธียก
เคลื่อนย้ายอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
จัดระดับความสูง

จัดให้มีสวิตช์หยุดฉุกเฉิน
จัดซื้อเครื่องจักรที่มีสวิตช์หยุด
ฉุกเฉินติดมากับเครื่องจักรด้วย
ดูแลให้มีการตรวจเครื่องจักร
และการ์ดเป็นประจา และให้มี
การรายงานทันทีที่เกิด
ข้อบกพร่อง
จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรอย่าง
ปลอดภัย และติดไว้ที่หน้างาน

จัดเก็บเครื่องมือใกล้สถานีงาน
เพื่อลดระยะทางในการ
เคลื่อนย้าย
ดูแลให้ลูกจ้างใช้ถุงมือที่
เหมาะสมกับลักษณะงาน จัด

ขั้นตอนที่ 4
ชื่อ
กาหนดวันที่ วันที่ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ แล้วเสร็จตาม แล้วเสร็จจริง
แผน

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

อะไรที่เป็นอันตราย ใครที่มีความเสีย่ ง และเสี่ยง มาตรการควบคุมที่มีอยู่
อย่างไร
แล้ว (ถ้ามี)
นอกจากนี้ยังมีความเสีย่ ง
ต่อการได้รับบาดเจ็บจาก
การขนย้ายแผ่นไม้หรือ
อุปกรณ์เครื่องจักร

ของพื้นที่หน้างานให้
เหมาะสมกับลูกจ้าง
ที่ปฏิบัติงาน
จัดอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วน
บุคคลที่เหมาะสม
โดยเฉพาะถุงมือ

ขั้นตอนที่ 4

มาตรการควบคุมทีต่ ้องเพิ่ม

ชื่อ
กาหนดวันที่ วันที่ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ แล้วเสร็จตาม แล้วเสร็จจริง
แผน

ให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องทุ่นแรง
เพื่อช่วยในการยกเคลื่อนย้าย
ของหนักเพื่อลดความเสีย่ งจาก
การบาดเจ็บ

ขั้นตอนที่ 5: ทบทวนการประเมินความเสี่ยง และปรับให้เป็นปัจจุบัน
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มาตรการควบคุมความเสี่ยง
ตัวอย่าง การฉีดพ่นสารกาจัดศัตรูพืชในแปลงปลูกต้นกาแฟ
นายจ้างได้ดาเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อแก้ปัญหาสารพิษที่ใช้กาจัดศัตรูพืชในแปลงปลูกต้นกาแฟ ลูกจ้าง
ต้องสัมผัสกับสารเคมีขณะทาการฉีดพ่น มีอุบัติการณ์บ่อยครั้ง ที่ทาให้ลูกจ้างมีอาการแพ้สารพิษ เหตุการณ์
ดังกล่าวทาให้นายจ้างต้องดาเนินการปรับปรุงสภาพการทางานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
ขั้นตอนที่ 1 ชี้บ่งอันตราย
อันตรายเกิดจากขณะฉีดพ่นสารกาจัดศัตรูพืชโดยใช้เครื่องฉีดพ่น ทาให้เกิดละอองสารเคมีลอยฟุ้งกระจายใน
บรรยากาศตามแนวที่ฉีดพ่น นอกจากนี้ยังมีอันตรายต่อเนื่องอยู่หากลูกจ้างเข้าไปปฏิบัติงานทันทีหลังจากการ
ฉีดพ่นแล้วโดยไม่ทิ้งระยะเวลา
ขั้นตอนที่ 2 ระบุว่าใครเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงและเสี่ยงอย่างไร
ลูกจ้างในแปลงปลูกกาแฟ เป็นหญิง 10 คน ชาย 8 คน เด็กหญิงอายุต่ากว่า 18 ปี 6 คน และเด็กชายอายุต่า
กว่า 18 ปี 4 คน รวม 28 คนเสี่ยงต่อการสัมผัสสารกาจัดศัตรูพืชในระหว่างการฉีดพ่น และลูกจ้างจะยังคงมี
ความเสี่ยงต่อการที่สารพิษเข้าสู่ร่างกายได้หากมีการเข้าพื้นที่หลังฉีดพ่น
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเสี่ยง พิจารณาเลือกมาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชี
วอนามัย
ขั้นตอนที่ 3ก : พิจารณามาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ปัจจุบัน (ถ้ามี)
นายจ้างทราบดีว่า กลุ่มฉีดพ่นสารเคมีทาการฉีดพ่นใกล้กับกลุ่มลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จะเห็นได้ว่าเป็น
การจัดรูปแบบการทางานและขั้นตอนการทางานยังไม่เหมาะสม รวมถึงไม่มีการแจ้งเตือนลูกจ้างอื่นขณะทา
การฉีดพ่นนายจ้างทราบอีกว่า การเข้าพื้นที่หลังการฉีดพ่นเป็นการกระทาที่ไม่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในฉลาก
สารกาจัดศัตรูพืช
ขั้นตอนที่ 3ข :พิจารณากาหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ต้องเพิ่ม หรือควรดาเนินการในอนาคต
นายจ้างต้องพิจารณากาหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ กรณีที่ไม่ได้เลือกหรือยังไม่สามารถ
กาหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงได้ ให้มีการเตรียมการ ดังนี้
มาตรการควบคุมความเสี่ยง ลาดับที่ 1 : การขจัดอันตราย เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด ดังนั้นการไม่ใช้สาร
กาจัดศัตรูพืชเป็นวิธีการที่ดีที่สุดของการเลือกใช้ แต่มาตรการนี้ในทางปฏิบัติเป็นไปค่อนข้างยาก
การใช้สารเกษตรอินทรีย์มาทดแทน ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยาก นายจ้างจึงตัดสินใจยังคงใช้สารกาจัดศัตรูพืช
อยู่
มาตรการควบคุมความเสี่ยง ลาดับที่ 2 : การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบควบคุมทางวิศวกรรม
การใช้เครื่องฉีดพ่นกาจัดศัตรูพืชต้องอยู่ในสภาพการใช้งานที่ดี ควรฉีดพ่นในขณะที่ไม่มีลมหรือมีลมอ่อนเพื่อ
ลดปัญหาละอองสารเคมีฟุ้งกระจาย
มาตรการควบคุมความเสี่ยง ลาดับที่ 3: การกาหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย การจัดรูปแบบการทางาน
การให้ข้อมูลความรู้และการฝึกอบรม
ควรมีการปรึกษาร่วมกันระหว่างนายจ้าง กลุ่มผู้ปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมีและกลุ่มลูกจ้างที่ทางานในพื้นที่ เพื่อ
หามาตรการป้องกันการสัมผัสสารเคมีจากการฉีดพ่น วิธีการปฏิบั ติงานที่ปลอดภัย ควบคู่กับการให้ความรู้
และฝึกอบรม มาตรการที่ต้องดาเนินการได้แก่
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ห้ามฉีดพ่นสารกาจัดศัตรูพืช ในขณะลมแรง (ให้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ตัดสินใจ)
หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติงานฉีดพ่นเคมีจะต้องแจ้งหัวหน้ากลุ่มลูกจ้างที่ทางานในพื้นที่ว่าจะมีการฉีดพ่นที่ใด
เมื่อไรเป็นลายลักษณ์อักษร และสาเนาส่งนายจ้างและผู้ควบคุมงาน เพื่อให้มั่นใจว่า ลูกจ้างทุกคนปลอดภัย
จากสารเคมี
หัวหน้ากลุ่มฉีดพ่ นจะต้องแจ้งสมาชิกในทีมว่า หากพบเห็นลูกจ้างคนใดทางานอยู่ใกล้บริเวณฉีดพ่ น
จะต้องหยุดฉีดพ่นทันทีและแจ้งให้ลูกจ้างนั้นออกไปจากพื้นที่ฉีดพ่น เพื่อความปลอดภัย กลุ่มลูกจ้างที่ทางาน
ในพื้นที่ต้องรับรู้ว่า หากกลุ่มฉีดพ่นเข้ามาใกล้บริเวณที่พวกเขาทางานอยู่ ต้องแจ้งให้หัวหน้าทราบและออก
จากบริเวณนั้นเพื่อความปลอดภัยจากการสัมผัสสารพิษ
ทั้งกลุ่มฉีดพ่นและกลุ่มทางานในพื้นที่ ตลอดจนหัวหน้างานทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมพิเศษเกี่ยวกับ
การกลับเข้าทางานในพื้นที่ที่มีการฉีดพ่นสารกาจัดศัตรูพืชตามข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีที่กาหนดโดย
ผู้ผลิตหรือผู้จาหน่าย และแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปยังนายจ้าง รวมถึงมีป้ายเตือนแบบต่างๆ เช่น หัว
กะโหลกไขว้ ติดไว้ให้เห็นชัดเจนในพื้นที่ทางาน
ต้องมีการบันทึกการเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องจากการทางานลงในสมุดบันทึกที่กาหนด
มาตรการลาดั บ ที่ 4: การดูแลสุขอนามั ยส่วนบุ คคลและสวัสดิ การ ควรจั ดให้ มีห้องอาบน้า ตู้เก็บของใช้
ส่วนตัวและเก็บอาหารให้กับลูกจ้าง โดยอยู่ไกลจากที่ฉีดพ่น
มาตรการลาดับที่ 5: การจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ปกติการทางานกับสารเคมีนายจ้าง
ต้องจัดและดูแลให้ลูกจ้างทุกคนสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
หากขั้นตอนการทางานต่างๆ นี้ลูกจ้างไม่ต้องสัมผัสกับละอองสา รเคมีในบรรยากาศและไม่จาเป็นต้องกลั บ
เข้าไปในพื้ น ที่ ที่ มี การฉีด พ่ น สารเคมี อีกจนกว่าจะได้ รับ อนุ ญ าตก็ไม่ จ าเป็ น ต้ องใช้ อุป กรณ์ คุ้ม ครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลดังกล่าว
มาตรการลาดับที่ 6: การเฝ้าระวังสุขภาพอนามัย โดยปกติลูกจ้างทุกคนที่มีความเสี่ยงควรได้รับการตรวจ
สุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับแรงงานเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี
โดยปกติลูกจ้างทุกคนที่มีความเสี่ยงควรได้รับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับ
แรงงานเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี
สรุป
นายจ้างและผู้ควบคุมงานต้องให้ความรู้และฝึกอบรม หัวหน้างาน ลูกจ้างเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมีและ
กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย รวมถึงการเฝ้าระวัง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่างๆ ที่กาหนดขึ้นมี
ความเหมาะสมที่จะป้องกันไม่ให้ลูกจ้างเกิดการเจ็บป่วย
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ขั้นตอนที่ 4 ผู้รับผิดชอบการดาเนินงานประเมินและควบคุมความเสี่ยง และกรอบระยะเวลา
ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

อะไรที่เป็น
อันตราย

ใครที่มีความเสี่ยง
และเสี่ยงอย่างไร

ขั้นตอนที่ 3ก ขั้นตอนที่ 3ข
มาตรการที่มีอยู่
แล้ว
(ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 4

มาตรการ ชื่อผู้รับผิด กาหนดวันที่ วันที่
ควบคุมที่ต้อง
ชอบ แล้วเสร็จ ดาเนินการ
ตามแผน แล้วเสร็จจริง
เพิ่ม

ขั้นตอนที่ 5: ทบทวนการประเมินความเสี่ยง และปรับให้เป็นปัจจุบัน
เมื่อกาหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง ตามตาราง 3ข แล้ว จะต้องมีการดาเนินการตามที่กาหนด โดย
กาหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการดาเนินงาน และวันที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
การประเมินความเสี่ยง ในขั้นตอนที่ 4 ประกอบด้วย :
ใครเป็นผู้รับผิดชอบ
วันที่กาหนดแล้วเสร็จตามแผนเมื่อไร
ดาเนินการแล้วเสร็จจริงเมื่อไร
ซึ่ง หมายถึ ง แต่ ล ะมาตรการจะต้ อ งก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ก าหนดวั น ที่ จ ะแล้ วเสร็ จ ตามแผน และวัน ที่
ดาเนินการแล้วเสร็จจริง
เมื่อประเมินความเสี่ยงได้แล้ว จะต้องจัดลาดับความเสี่ยง และดาเนินการควบคุมความเสี่ยงตามลาดับจาก
ความเสี่ยงที่รุนแรงมากที่สุดก่อนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการคุ้มครองลูกจ้างและมีความคุ้มค่าในการ
ลงทุนมากที่สุด
ในการประเมิ น ความเสี่ยง ระดั บ ความเสี่ย งและการจั ดลาดั บ ความเสี่ย งขึ้ น อยู่ กั บ ดุ ล พิ นิ จส่วนบุค คล
อย่างไรก็ตาม ให้พิจารณาตามหลักการและเหตุผลที่เชื่อถือได้ ในช่วงแรกอาจจะยากแต่ “ทาให้ง่ายเข้าไว้”
และพยายามหาคาปรึกษาเพื่อค้นหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด
การพิจารณาค่าความเสี่ยงได้จากโอกาสที่จะเกิดอันตราย x ความรุนแรงของอันตรายโอกาสที่
จะเกิดอันตราย หมายถึง ความเป็นไปได้ของการเกิดอันตรายซึ่งอาจจะเกิดน้อย เกิดปานกลาง
หรือเกิดมาก ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ทางานเร่งรีบ สภาพแวดล้อมการทางานที่ไม่ดี
เครื่องจักรมีความยุ่งยากในการใช้งาน เป็นต้น
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ความรุนแรงของอันตราย หมายถึง ผลของการเกิดอันตรายมีแนวโน้มเป็ นอย่างไร ตัวอย่าง ถ้า
ลูก จ้ างลื่ น ล้ ม ใกล้ เครื่ อ งจั ก รที่ ท างานอยู่ ผลที่ ต ามมาอาจจะบาดเจ็บ เล็ ก น้ อ ย (ไม่ ต้ อ งรั ก ษา)
บาดเจ็บปานกลาง (ต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น) รุนแรงหรือเสียชีวิต (แขน หรือขา ถูกเครื่องจักรตัด)
หรือทรัพย์สินเสียหายมากน้อยเท่าไร
ระดับของความเสี่ ยงมากน้อยเท่าไรขึ้ นกับโอกาสและความรุนแรงของอั นตรายในแต่ละงานที่มี
ผลกระทบต่อคน งาน เครื่องจักร ลูกค้า หรือผลผลิต
การใช้ตารางแมททริคซ์ความเสี่ยง (Risk Matrix)
สถานประกอบกิจการขนาดเล็กๆ อาจไม่จาเป็นต้องใช้ตารางแมททริคซ์ความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม การใช้ตารางแม
ททริคซ์ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือประเมินระดับความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ โดยการจาแนกโอกาสที่จะเกิด
อันตรายกับความรุนแรงของอันตราย จากนั้นให้พิจารณาผลการประเมินว่าอยู่ในช่องใดของตาราง หากอยู่
ในช่องที่ระบุผลการประเมินว่าเสี่ยงมากที่สุดให้ความสาคัญในการจัดการความเสี่ยงเป็นลาดับแรก
ตารางแมททริ ค ซ์ ค วามเสี่ ย งมี ป ระโยชน์ ในการจั ด ล าดั บ การควบคุ ม ความเสี่ ย ง โดยต้ อ งอาศั ย ผู้ มี
ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในการพิ จารณาโอกาสที่จะเกิดอันตราย ซึ่งถ้า พิ จารณาผิดพลาดจะทาให้
มาตรการควบคุมความเสี่ยงผิดพลาดไปด้วย
รูปแบบตารางแมททริคซ์ความเสี่ยงไม่ได้กาหนดตายตัวมีความแตกต่างกันไปตามขนาดและประเภทของ
สถานประกอบกิจการ ในคู่มือเล่มนี้ใช้ตารางแมททริคซ์ 3x3 ซึ่งสามารใช้งานในการประเมินระดับความ
เสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงได้ง่ายเหมาะกับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาด
เล็ก

ตัวอย่างตารางแมททริคซ์ความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดอันตราย

ความรุนแรงของอันตราย
รุนแรงเล็กน้อย (1)

รุนแรงปานกลาง (2)

รุนแรงมาก (3)

ความเสี่ยงเล็กน้อย

ความเสี่ยงเล็กน้อย

ความเสี่ยงปานกลาง

(1x1=1)

(1x2=2)

(1x3=3)

โอกาสปาน

ความเสี่ยงเล็กน้อย

ความเสี่ยงปานกลาง

ความเสี่ยงสูง

กลาง (2)

(2x1=2)

(2x2=4)

(2x3=6)

โอกาสสูงหรือ

ความเสี่ยงปานกลาง

ความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงสูง

บ่อย (3)

(3x1=3)

(3x2=6)

(3x3=9)

โอกาสน้อย (1)
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ตารางแมททริคซ์ความเสี่ยง 3x3 นี้บ่งบอกความเสี่ ยงจากทัศนคติผู้ ประเมินและใช้เป็นพื้นฐานการ
จัดลาดับความเสี่ยงที่ต้องให้ความสาคัญก่อน
ก) ความรุนแรงของอันตราย แบ่งลักษณะความรุนแรงของอันตราย ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
รุนแรงเล็กน้อย หมายถึง การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยในระดับเล็กน้อย ที่ต้องมีการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น หรือ หยุดการทางานสั้นๆ หรือหยุดงานไม่เกิน 3 วัน
รุนแรงปานกลาง หมายถึงการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยในระดับกลาง ที่ทาให้ไม่สามารถทางานได้
ชั่วคราว (3 วันขึ้นไป) ซึ่งสามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติได้ เช่น แขนหัก หรือ แตกหักเล็กน้อย
ผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต้องหยุดงานระยะเวลานาน ลูกจ้างสามารถเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจาก
การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยได้
รุนแรงมาก หมายถึงการบาดเจ็บ เจ็บป่วย เสียชีวิต ในระดับที่รุนแรง ทาให้เกิดการบาดเจ็บ
เจ็บป่วย ที่ทาให้เสียชีวิต หรือพิการถาวร การป่วยที่มีลักษณะเนื้อตาย สูญเสียการได้ยิน
ข) โอกาสที่จะเกิดอันตราย แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
โอกาสน้ อ ย หมายถึ ง ความเป็ น ไปได้ ข องการเกิ ด อั น ตรายเป็ น ไปได้ ย ากที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน
โอกาสปานกลาง หมายถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในขณะทางาน
โอกาสมาก หมายถึง เกือบแน่ใจว่ามีการเกิดบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทางาน (เป็น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อย)
ค) การจั ด ลาดั บความเสี่ยง แบ่ งเป็ น 3 ระดับ โดยพิ จารณาจากระดับของความรุนแรงและระดับ
โอกาสที่จะเกิดอันตราย ดังนี้
ความเสี่ยงเล็กน้อย หมายถึง อาจมีการบาดเจ็บ เจ็บป่วยเล็ กน้อย โอกาสทาให้เกิดอันตรายมี
น้อย ส่วนความรุนแรงมีตั้งแต่เล็กน้อยถึงปานกลาง
ความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง ความรุนแรงอาจเป็นเล็กน้อย ปานกลาง มาก ส่วนโอกาสที่จะ
เกิดอันตรายมีตั้งแต่เล็กน้อยถึงมาก
ความเสี่ยงสูง หมายถึง มีโอกาสปานกลาง หรือ มากที่จะทาให้เกิดความรุน แรงของการบาดเจ็บ
การเจ็บป่วยในระดับปานกลาง หรือมาก
จากลาดับความเสี่ยงที่ได้ ทาให้สามารถพิจารณาได้ว่าจะประเมินความเสี่ยงใดก่อน ความเสี่ยงสูง เป็น
ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ความเสี่ยงปานกลางก็เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น แขน
หรือขาหักจากอุบัติเหตุ วันทางานที่สูญเสียไปจากการเจ็บป่วย (เกินกว่า 3 วัน) มาตรการต่างๆ เพื่อการ
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ลดระดับความเสี่ยงควรดาเนินการโดยเร็วที่สุด เช่น การให้ความรู้และฝึกอบรม มาตรการต่างๆ ที่ทาได้
ง่ายหรือค่าใช้จ่ายต่า ควรเป็นมาตรการที่นามาพิจารณาดาเนินการโดยเร็วที่สุด
มาตรการควบคุมความเสี่ยงบางมาตรการอาจง่ายที่จะนามาใช้ เช่น การเปลี่ยนขั้นตอนการทางาน การ
ปรับปรุงความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นประจา บางมาตรการอาจต้องใช้เวลาและความพยายาม เช่น
การปิดล้อมเครื่องจักรที่ มีเสียงดัง การติดตั้งระบบระบายอากาศเฉพาะที่เพื่อกาจัดและเก็บ ฝุ่นและไอ
ควัน เป็นต้น กาหนดกรอบเวลาการทางานว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด
ลูกจ้างควรได้รับทราบเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่จะมีขึ้น และมีส่วนร่วมในการดาเนินการ หากมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการทางานอาจต้องมีการอบรมและฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม
ตัวอย่างตารางการประเมินความเสี่ยงในการทางานไม้ ควรระบุบุคคล คือ นายจ้าง หัวหน้างาน เป็นผู้
อยู่หน้างานและผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

อะไรที่เป็น

ใครที่มีความเสี่ยง

มาตรการควบคุมที่มี

มาตรการควบคุมที่ต้อง

อันตราย

และเสี่ยงอย่างไร

อยู่แล้ว (ถ้ามี)

เพิ่ม

การสั ม ผั ส ฝุ่ น ลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน
ไม้
ทุกคน (35 คน) มี
ความเสีย่ งต่อการเป็น
โรคปอด เช่น หอบหืด
จากการหายใจฝุ่นไม้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน
กับเครื่องตัดไม้ (15
คน) เป็นผู้ที่มีความ
เสี่ยงสูงต่อการเป็น
โรคปอดเนื่องจากต้อง
สัมผัสฝุ่นไม้โดยตรง
ซึ่งฝุ่นไม้นมี้ ีโอกาส
ก่อให้เกิดมะเร็ง
โดยเฉพาะมะเร็งที่
จมูก

มีการกวาดฝุ่นไม้เป็น
ประจา
มีอุปกรณ์เพื่อชาระ
ล้าง เช่นอ่างล้างมือ
และฝักบัวอาบน้า
มีที่ปิดปากปิดจมูกกัน
ฝุ่น และมีการ
เปลี่ยนเป็นประจา

เครื่องจักร เช่น ลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน
เลื่อยวงเดือน กับเครื่องตัดไม้ (15
เลื่อยสายพาน คน) เป็นผู้ที่มีความ

มีการติดการ์ดที่
เครื่องจักรทุกเครื่อง
ตามที่ผผู้ ลิตกาหนด

ขั้นตอนที่ 4

จัดให้มีการระบาย
อากาศเฉพาะที่
สาหรับเครื่องจักรทุก
เครื่องที่ปล่อยฝุ่นสู่
บรรยากาศการ
ทางาน
ห้ามกวาดฝุ่นไม้ที่แห้ง
ควรใช้เครื่องดูดฝุ่น
แทน หรือหากจาเป็น
ก็ทาให้ฝุ่นไม้เปียก
ก่อนที่จะกวาด
ฝึกอบรมลูกจ้างที่
ปฏิบัติงานกับเครื่อง
ตัดไม้ ให้มีความรู้
ความสามารถในการ
ใช้และบารุงรักษา
อุปกรณ์ดดู ฝุ่น
จัดให้มีสวิตช์หยุด
ฉุกเฉิน
จัดซื้อเครื่องจักรที่มี

ชื่อผู้รับ
ผิด
ชอบ
ผู้จัดการ

กาหนดวันที่
วันที่
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ
ตามแผน แล้วเสร็จจริง
31/10/61
4/10/61

หัวหน้างาน 15/05/61

15/05/61

(ในทันที)

ผู้จัดการ

05/11/61

15/10/61

ผู้จัดการ
ผู้จัดการ

01/07/61
ตามความ
จาเป็น

30/06/61
-
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ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

อะไรที่เป็น

ใครที่มีความเสี่ยง

มาตรการควบคุมที่มี

มาตรการควบคุมที่ต้อง

อันตราย

และเสี่ยงอย่างไร

อยู่แล้ว (ถ้ามี)

เพิ่ม

เป็นต้น

เสี่ยงสูงมากที่จะได้รับ
บาดเจ็บถึงขั้นรุนแรง
หากสัมผัสกับส่วนที่
เคลื่อนไหวได้ของ
เครื่องจักร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งใบเลื่อย

การยก
ลูกจ้างอาจมีอาการ
เคลื่อนย้ายวัสดุ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
ปวดหลังจากการยก
เคลื่อนย้ายสิ่งของ
เช่น แผ่นไม้หรือ
อุปกรณ์เครื่องจักร
นอกจากนี้ยังมีความ
เสี่ยงต่อการได้รับ
บาดเจ็บจากการขน
ย้ายแผ่นไม้หรือ
อุปกรณ์เครื่องจักร

ขั้นตอนที่ 3

มีการตรวจและ
บารุงรักษาเครื่อง จักร
และการ์ดอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้
มั่นใจว่าอยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย
จัดให้มีพื้นที่รอบ
บริเวณเครื่องจักร
อย่างเพียงพอเพื่อให้
ลูกจ้างทางานได้อย่าง
ปลอดภัย
จัดให้มีการฝึกอบรม
ลูกจ้างทุกคนเกี่ยวกับ
การใช้เครื่องจักรอย่าง
ปลอดภัย
ฝึกอบรมลูกจ้าง
เกี่ยวกับวิธียก
เคลื่อนย้ายอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
จัดระดับความสูงของ
พื้นที่หน้างานให้
เหมาะสมกับลูกจ้างที่
ปฏิบัติงาน
จัดอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วน
บุคคลที่เหมาะสม
โดยเฉพาะถุงมือ

สวิตช์หยุดฉุกเฉินติด
มากับเครื่องจักรด้วย
ดูแลให้มีการตรวจ
เครื่องจักรและการ์ด
เป็นประจา และให้มี
การรายงานทันทีที่
เกิดข้อบกพร่อง
จัดให้มีคู่มือการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การใช้เครื่องจักร
อย่างปลอดภัย และ
ติดไว้ที่หน้างาน

จัดเก็บเครื่องมือใกล้
สถานีงาน เพื่อลด
ระยะทางในการ
เคลื่อนย้าย
ดูแลให้ลูกจ้างใช้ถุงมือ
ที่เหมาะสมกับลักษณะ
งาน
จัดให้มีอุปกรณ์หรือ
เครื่องทุ่นแรงเพื่อช่วย
ในการยกเคลื่อนย้าย
ของหนักเพื่อลดความ
เสี่ยงจากการบาดเจ็บ

ขั้นตอนที่ 5: ทบทวนการประเมินความเสี่ยง และปรับให้เป็นปัจจุบัน
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ขั้นตอนที่ 4
ชื่อผู้รับ
ผิด
ชอบ
ผู้จัดการ

กาหนดวันที่
วันที่
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ
ตามแผน แล้วเสร็จจริง
20/05/61
24/05/61

หัวหน้า
งาน

15/05/61
(ในทันที)

15/05/61

ผู้จัดการ

15/06/61

14/06/61

หั ว ห น้ า 15/05/61
งาน
(ในทันที)
ผู้จัดการ 01/06/61

15/05/61
25/05/61

ขั้นตอนที่ 5 : ทบทวนการประเมินความเสี่ยง และ ปรับให้เป็นปัจจุบัน
ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3ก

อะไรที่เป็นอันตราย ใครทีม่ ีความเสี่ยง และ มาตรการที่มีอยู่
เสี่ยงอย่างไร
แล้ว (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 3ข
มาตรการควบคุมที่
ต้องเพิ่ม

ขั้นตอนที่ 4
ชื่อผู้รับผิด
ชอบ

กาหนดวันที่
วันที่
แล้วเสร็จ ดาเนินการ
ตามแผน

ขั้นตอนที่ 5: ทบทวนการประเมินความเสี่ยงและปรับให้เป็นปัจจุบัน
การดาเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้
การบันทึกผล: กระบวนการประเมินความเสี่ยงจาเป็นที่จะต้องมีการทบทวนการดาเนินการทั้งหมดและ
ต้องบันทึกวันที่ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะอยู่ในขั้นตอนที่ 5 การดาเนินการตามมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงในขั้นตอนที่ 4 ต้องถูกบันทึกและสามารถแสดงต่อลูกจ้าง หัวหน้างาน และผู้ตรวจประเมิน
ความปลอดภัยในการทางานได้
การบั น ทึ ก ไม่ ได้ มี การกาหนดรู ป แบบที่ ชัด เจนไว้ ตั ว อย่างในคู่ มื อ นี้ ได้ แสดงให้ เห็ น ถึ งขั้ น ตอนการ
ประเมิน ความเสี่ยง ที่ส ะดวกและง่ายในการบันทึก ในความเป็นจริงแล้ว การประเมิน ความเสี่ยงจะ
ครอบคลุมอันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากกว่าตัวอย่างที่ให้มา ในตัวอย่างนี้ระบุอันตรายเพียง 3 อย่าง คือ
ฝุ่นไม้ อันตรายจากเครื่องจักร และการยกเคลื่อนย้ายวัสดุ ในขณะที่สถานประกอบกิจการงานไม้มีความ
เสี่ยงมากกว่านี้ เช่น การสัมผัสสารเคมี เสียงดัง อันตรายจากไฟฟ้า อัคคีภัย ยานพาหนะ และอุบัติเหตุ
จากการลื่น หกล้ม เป็นต้น
การบั น ทึ กการประเมิ น ความเสี่ ย งในไม่ ได้ เป็ นรายงานเชิงวิช าการ แต่ค วรถูกบั นทึ กโดยผู้ มี ความรู้
ความสามารถหรือผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการใช้คาแนะนา ในการบันทึก
รายละเอียดในการประเมินความเสี่ยงในทางปฏิบัติ ควรแสดงให้เห็นถึง
มีการตรวจสอบและทบทวนในแต่ละเรื่องอย่างครบถ้วน
มีการชี้บ่งทุกงานอันตรายที่อันอาจจะเกิดขึ้น ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสกับอันตรายโดยตรงรวมถึง
ผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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แล้วเสร็จจริง

มีการกาหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้ เพื่อลดระดับความเสี่ยงลงให้อยู่
ในระดับความเสี่ยงน้อยหรือยอมรับได้
รายละเอียดที่บันทึกไว้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ต่อนายจ้าง หัวหน้างาน ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง ควร
เก็บไว้เป็นตัวอย่างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป
การตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการควบคุม : การติดตาม ตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงมีการดาเนินมาตรการควบคุมนั้นอยู่ เช่น มีการปรับปรุง แก้ไข
อันตรายที่พบจากการประเมินความเสี่ยง ได้มีการดาเนินการให้ความเสี่ยงลดลง และลูกจ้างได้รับการ
คุ้มครองดูแลดีขึ้น กาหนดผู้ตรวจสอบมาตรการควบคุมความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย ให้ มีป ระสิ ทธิภ าพ มีการติดตามการเฝ้ าระวังอันตรายในงานต่างๆ ทั้ งที่มีอยู่เดิมและ
เกิดขึ้นใหม่
การทบทวนและปรับปรุงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน : การประเมินความเสี่ยงไม่ใช่
การดาเนินการที่ต้องทาเพียงครั้งเดียว แต่ต้องมีการทบทวนเป็นครั้งคราวอย่างน้อยปีละครั้ง ดังนั้นจึง
ต้ อ งมี ก ารระบุ วัน ที่ มี ก ารทบทวนการด าเนิ น การประเมิ น ความเสี่ ย งและให้ มี ก ารบั น ทึ ก ไว้ ทุ ก ครั้ ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงทันที
พร้อมทั้งดาเนินการแก้ไขในส่วนที่จาเป็นและให้มีการบันทึก
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ส่วนที่ 2
เครื่องมือของผู้ฝึกสอน

1. การวางแผน การดาเนินงาน และการประเมินการฝึกอบรม : รายการตรวจสอบ
สาหรับผู้สอน
ชุดฝึกอบรมนี้เน้นความสาคัญของวิธีการเรียนรู้ องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ผลิตสื่อการสอน
เรื่อง “Your health and safety at work” ประกอบด้วย คู่มือการสอน รายการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วย
ในการวางแผน การดาเนินงาน และการประเมินการฝึกอบรมเรื่องการประเมินความเสี่ยง
หลักการสาคัญ
การฝึกอบรมการประเมินความเสี่ยงไม่ใช่การทาแบบฝึกหัดหรือเรียนรู้จากการบรรยายแต่จาเป็นต้องฝึก
ปฏิบัติจริงในเรื่องการปรับปรุงแก้ไขด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ที่ ต้องดาเนินการในสถานที่
ทางาน ดังนั้น ควรให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติจริง หลักการที่สาคัญ มีดังนี้
รายการตรวจสอบ : หลักการของการฝึกอบรม
................................................................................................................................................................................

การเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ ง านจริ ง - ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมสามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ จ ากการ
ปฏิบั ติงานจริ ง ทาให้ เกิดทักษะและมีความช านาญในการปฏิบัติงานมากขึ้น กว่าการฟั ง
บรรยาย
การทากิจกรรมร่วมกัน –การเรียนรู้ที่ได้ผลดี คือ ให้ทุกคนทีเ่ กี่ยวข้องเข้ามาร่วมระดมความรู้
ประสบการณ์ และทักษะของตนเอง การมีกิจกรรมในกลุ่มย่อย และมีการนาเสนอรายงาน
จะช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วม ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดเพื่อการปรับปรุง ที่
หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การลงไปปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์
ที่เป็นจริง
หัวข้อการฝึกอบรม ควรให้สอดคล้ องกับ สถานการณ์ที่เผชิญอยู่จริง และปรับ เนื้อหาให้
สามารถเข้าใจได้ง่าย
เอกสารประกอบคาบรรยาย ควรระบุประเด็นที่สาคัญเพื่อใช้ในการอ้างอิง หลังจากการ
เรียนรู้แต่ละหัวข้อ
การทบทวนหลักสูตร ควรมีการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ หลังการฝึกอบรมเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมตามความเป็นจริง
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บทบาทของผู้สอน
รายการตรวจสอบ : บทบาทของผู้สอน
................................................................................................................................................................................

ผู้สอนมีบทบาทดังนี้
ตระหนั ก ถึ ง ความแตกต่ า งของผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมแต่ ล ะคนในกลุ่ ม โดยเฉพาะเพศ
พฤติกรรม ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเท่า
เทียมกัน
ให้คาแนะนาแนวทางในการจัดและวิธีดาเนินกิจกรรมต่างๆ อธิบายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เข้าใจวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
ให้ความสาคัญกับข้อคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคน
จั ด เตรี ย มข้อมูล พื้น ฐาน เอกสารประกอบการบรรยาย สื่ อสิ่ งพิมพ์ และสิ่ งอานวยความ
สะดวกสาหรับการฝึกอบรม
ปรับสื่อการสอนให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้มีการอภิปราย และให้ข้อ คิดเห็น
เสนอแนะเพิ่มเติม
เป็นผู้นาในการสรุปประเด็นที่สาคัญ
จัดหาวิทยากรจากภายนอกตามความเหมาะสม
กิจกรรมกลุ่มย่อย
สนับสนุนผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีกิจกรรมกลุ่มย่อย ทาให้การฝึกอบรมการประเมินความเสี่ยงมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เหมาะสมสาหรับผู้ใหญ่:
รายการตรวจสอบ : กิจกรรมกลุ่มย่อย
................................................................................................................................................................................

เป็นกิจกรรมเชิงรุก
สนับสนุนให้มีการทากิจกรรมร่วมกัน
สนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเชื่อมั่นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการอภิปราย
ทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทากิจกรรมกลุ่มได้โดยอิสระ
การประชุมกลุ่มย่อยช่วยให้การอภิปรายมีประสิทธิภาพ
การประชุมกลุ่มทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการฝึกอภิปรายและค้นหาข้อเท็จจริงใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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กิจกรรมกลุ่ม ควรกาหนดให้มีผู้เข้าร่วม 3-4 คน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมมากที่สุด
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนรู้ที่ดีสาหรับผู้ใหญ่คือการได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังและได้รับการสนับสนุนให้
อภิปรายจากประสบการณ์ของตนเอง การเรียนรู้แบบนี้เรียกว่า การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หรือการ
เรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ข้อดีของการเรียนรู้แบบนี้คือ
กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ เ ริ่ ม ต้ น จากผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมเป็ น ผู้ น าเสนอรายละเอี ย ดที่ ม าจาก
ประสบการณ์ของตนเอง
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนหรืออภิปรายประสบการณ์ของแต่ละคนร่วมกัน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน ได้มีโอกาสให้ ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ของตนเอง อันจะนาไป
สู่การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีการกาหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ทาให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นและนาไปปรับใช้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมของ
แต่ละสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี
รายการตรวจสอบ : การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
................................................................................................................................................................................

ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีโอกาสอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การชี้บ่งอันตราย
ประเมินความเสี่ยง และเสนอมาตรการในการควบคุมและป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
ให้ความสาคัญกับข้อมูล ข้อคิดเห็นจากประสบการณ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน
มีการบรรยายเพียงเล็กน้อยเท่าที่เป็นไปได้ โดยแบ่งเนื้อหาการฝึกอบรมการประเมินความ
เสี่ยงให้เป็นขั้นตอน จัดให้มีกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนพร้อมทั้งกระตุ้นให้มีการอภิปรายของผู้
เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคนมีส่วนร่วมในการเป็นผู้นาในการนาเสนอผลการอภิปราย
กลุ่ม
ผู้สอนควรชี้แนะผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวคิด วัตถุประสงค์ และวิธีดาเนินการ
สนับสนุนให้มีกิจกรรมนันทนาการ การแสดงบทบาทสมมุติตามข้อมูลและประสบการณ์ของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ควรมีการฝึกปฏิบัติภาคสนาม
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่หลากหลาย
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ต้องมั่นใจว่าไม่มีใครถูกครอบงาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทีไ่ ม่แสดงความคิดเห็นได้มีส่วนร่วมอย่างสม่าเสมอ
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การวางแผนและการเตรียมงาน
สิ่งที่สาคัญ คือ ผู้ฝึกสอนต้องวางแผนงาน และเตรียมงานอย่างถี่ถ้วน และต้องปรับการฝึกอบรมให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์และความรู้พิ้นฐานของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม แผนพื้นฐานที่ ต้องเตรียม ได้แก่กิจกรรมต่างๆ เอกสารประกอบการฝึกอบรม
สื่อการสอนและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม รวมทั้งหัวข้อและระยะเวลาการฝึกอบรม
รายการตรวจสอบ : การวางแผนและการเตรียมงาน
................................................................................................................................................................................

จั ด ท าแผนการสอน (ดู ตั ว อย่ า งจากข้ า งล่ า งนี้ ) และแผนการฝึ ก อบรมก่ อ นที่ จ ะท าการ
ฝึกอบรม แผนการสอนประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เนื้อหาหลัก ประเด็นที่ต้องจดจา กิจกรรม
ที่ต้องปฏิบัติ และสรุปผลการฝึกอบรม
สื่อการสอนและกิจกรรมระหว่างการฝึกอบรมควรเป็นภาษาท้องถิ่น
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม เช่น ภาพพลิก (Flip chart) รูปภาพ เครื่องเขียน
กระดาษ อุปกรณ์สาหรับการนาเสนอ เป็นต้น
ควรทาสื่อการสอน และสาเนาไว้ล่วงหน้า
ควรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้ฝึกอบรม
มีการพัฒนาสื่อการสอน และเทคนิคการฝึกอบรมใหม่ๆ
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ตัวอย่าง แผนการฝึกอบรม มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อหัวข้อการฝึกอบรม
เนื้อหา

ระยะเวลา วิธีการฝึกอบรม

อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
บทนา
เนื้อหาหรือประเด็นหลัก
ประเด็นที่ต้องจดจา
กิจกรรมต่างๆ
การอภิปราย
สรุป

เทคนิคการฝึกอบรม
รายการตรวจสอบต่อไปนี้เป็นแนวทางที่ใช้ในการฝึกอบรม
รายการตรวจสอบ : เทคนิคการฝึกอบรม
................................................................................................................................................................................

ถามคาถาม : ใช้วิธีการถามนาเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการอภิปราย แต่ไม่ควรใช้ในลักษณะ
บังคับ
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมใช้แบบรายการตรวจสอบ: แบบรายการตรวจสอบเป็นสื่อการสอน
ชนิดหนึ่งเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และ พัฒนาด้วยตัวเอง ซึ่งผู้ฝึกอบรม
ควรจัดเตรียม
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การระดมความคิดเห็นหรือการระดมสมอง : เป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเกิดแนวคิดอย่างกว้างขวางในหัวข้อเรื่องที่อภิปรายกัน
การวางแผนการปฏิบัติงาน : ควรจัดทาแผนปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมควรกาหนดกลยุทธ์หรือวิธี การดาเนินการที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงสภาพการ
ทางาน
การคานึงถึงสถานที่ทางานและบริเวณชุมชนใกล้เคียง : เมื่อต้องดาเนินการในสถานที่
ทางาน มีการชี้บ่งอันตรายในสถานที่ทางานต้องคานึงถึงชุมชนใกล้เคียงด้วย และในการแก้ไข
ปัญหา ควรมีการนาแนวคิดที่ดีของสถานที่ทางานอื่นหรือ ชุมชนใกล้เคียงมาใช้เป็นตัวอย่าง
เพื่อปรับปรุงสถานที่ทางาน
หลักสูตรที่จัดให้มีการประชุม : ควรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการกาหนดเนื้อหา
และโครงสร้างหลักสูตร
กิจกรรมกลุ่มย่อย : เป็นกิจกรรมหลักของการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินความเสี่ยง
การประชุมกลุ่ม : ผู้ฝึกอบรมต้องให้การสนับสนุน และกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญสาหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
การใช้กรณีศึกษา : ผู้ฝึกอบรมควรใช้กรณีศึกษา เพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
บทบาทสมมุ ติ : บทบาทสมมุ ติ ที่ ก าหนดให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมได้ แ สดงบทบาทใน
สถานการณ์ต่างๆ เป็นวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างจริงจังสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม เช่น การสัมภาษณ์ การเจรจา การมีส่วนร่วมในการประชุม
หรือการมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การประเมินการฝึกอบรม
เนื่องจากการฝึกอบรมเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของทุกคนในการดาเนินการกิจกรรมกลุ่ม ดังนั้น การ
ประเมินการฝึกอบรม ควรให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมิน แสดงข้อคิดเห็น และปัญหาอุปสรรค เพื่อ
เป็นการสะท้อนผลของหลักสูตรการฝึกอบรมทีผ่ ู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้อง
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รายการตรวจสอบ : การประเมินการฝึกอบรม
................................................................................................................................................................................

กาหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมตามความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนที่จะมี
การฝึกอบรม
หลังการฝึกอบรมรุ่นแรกให้ประเมินหลักสูตรว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และความต้องการ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือไม่ และควรมีการปรับปรุง แก้ไขหลักสูตรตามความเหมาะสม
ควรมีการประเมินและทบทวนระหว่างการฝึกอบรมเป็นระยะๆ
ในการฝึกอบรมแต่ละหัวข้อหรือกิจกรรม ให้ประเมินว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์และบรรลุตามความคาดหวังของหลักสูตร
ประเมินการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นระยะๆ
ดาเนินการประเมินผลสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม
มีการติดตามผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังจากจบการฝึกอบรมไปแล้ว เพื่อติดตามผลที่ได้รับ
จากการฝึกอบรม
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1. กิจกรรมการประเมินความเสี่ยง
วิธีการหนึ่งที่สาคัญ ที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจเรื่องการประเมินความเสี่ยง และสร้าง
ความมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติได้จริง โดยให้มีการฝึกปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งมี
กิ จ กรรมที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ 4 กิ จ กรรม ดั ง นี้ กิ จ กรรมที่ 1 ขั้ น ตอนที่ 1 การชี้ บ่ ง อั น ตราย กิ จ กรรมที่ 2
ขั้ น ตอนที่ 2 ใครมี ค วามเสี่ ย ง และเสี่ ย งอย่ า งไร กิ จ กรรมที่ 3 ขั้ น ตอนที่ 3 การประเมิ น
ความเสี่ยง เป็นการพิจารณามาตรการควบคุมความเสี่ยง โดยประเมินระดับความเสี่ยงและจัดลาดับ
ความเสี่ ย งเพื่อพิจ ารณามาตรการการควบคุ มความเสี่ ยงให้ อยู่ในระดับ ที่ย อมรั บได้ ประกอบด้ ว ย
ขั้น ตอนที่ 3 ก มาตรการที่มีอยู่ แล้ ว และขั้นตอนที่ 3 ข มาตรการควบคุมที่ต้องเพิ่ม กิจกรรมที่ 4
ขั้นตอนที่4 ผู้รับผิดชอบในการดาเนินการประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม และกรอบระยะเวลา
ขั้นตอนที่ 5 ทบทวนและตรวจวัดการประเมินความเสี่ยง
กิ จ กรรมต่ า งๆ นี้ สามารถใช้ ไ ด้ กั บ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมที่ ม าจากสถานประกอบกิ จ การที่ มี ง านที่
หลากหลายและมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะกลุ่มสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก กิจกรรมนี้ยัง
สามารถนามาใช้ในการระบุประเด็นอันตราย ประเมินความเสี่ยง และนาเสนอสาหรับการทางานอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง
รายการกิจกรรม
กิจกรรม 1
ขั้นตอนที่ 1 : ระบุอันตรายในสถานที่ทางาน
กิจกรรมที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 : .ใครมีความเสี่ยงและมีความเสี่ยงอย่างไร
กิจกรรมที่ 3
ขั้นตอนที่ 3ก และ 3ข : การระบุและตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการควบคุมความเสี่ยง
กิจกรรมที่ 4
ขั้นตอนที่ 4 : การประเมินระดับความเสี่ยงและการจัดระดับความสาคัญ
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กิจกรรมที่ 1 ขั้นตอนที่ 1: ชี้บ่งอันตรายในสถานที่ทางาน
วัตถุประสงค์
ชี้บ่ งอัน ตรายด้านความปลอดภัยและสุ ขภาพอนามัยที่มีอยู่ในสถานที่ทางานโดยระบุ
โอกาสที่จะเกิดและความรุนแรง
บันทึกข้อมูลลงในแบบประเมินความเสี่ยง ตามขั้นตอนที่ 1 : อันตรายมีอะไรบ้าง
การกาหนดหน้าที่บุคคลเพื่อดาเนินกิจกรรมกลุ่ม : เลือกคนในกลุ่มมา 2 คน คนแรกทาหน้าที่
ประธานกลุ่มเพื่อดาเนินกิจกรรมกลุ่มและเป็นผู้นาเสนอ ส่วนอีกคนหนึ่งทาหน้าที่เลขาฯ กลุ่มเพื่อ
บันทึกผลต่างๆ
กิจกรรมทีต่ ้องดาเนินการ : กิจกรรมในขั้นตอนนี้เป็นการระดมสมอง โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ให้มี
การอภิปรายในแต่ละกลุ่มว่าลูกจ้างมีความเสี่ยงต่อการเกิด อันตรายอะไรบ้างในสถานที่ ทางาน
สมาชิกในกลุ่มสามารถพิจารณาได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่ทางานของตนเอง หรือสถาน
ประกอบกิจการที่ได้ไปเยี่ยมชม
บั น ทึกรายการอั น ตรายต่ างๆ ที่พบทั้งหมดและที่ค าดการณ์ว่ าจะเกิ ด โดยอาจจัดแบ่ ง กลุ่ ม
อัน ตรายออกเป็ น อัน ตรายจากอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นอัน ตรายที่ เห็ นได้ชัดเจน อันตรายที่ มีผ ลต่ อ
สุขภาพซึ่งส่วนใหญ่เป็นอันตรายที่มักแอบแฝงอยู่ และอันตรายจากการจัดการองค์กร
จดบันทึกข้อเสนอของทุกคนในกลุ่ม
รวบรวมอัน ตรายทั้ งหมด จากนั้นให้ มีก ารอภิป รายและพิจ ารณาเลื อ กอันตรายที่ คิดว่ า เป็ น
ประเด็นสาคัญที่สุดมา 4 ประเด็น
โดยประธานเป็นผู้นาในการดาเนินการและสรุปผลการอภิปรายเพื่อนาไปบันทึกลงในแบบการ
ประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนที่ 1

การค้นหาอันตราย:
เพื่อให้ผู้ดาเนินการชี้บ่งอัน ตรายมีความเข้าใจอย่างชัดเจนในนิยามของคาว่า อันตราย ซึ่งหมายถึง
ภัยอันตรายต่างๆ เช่น ชิ้นงาน สารอันตราย ของเสียจากกระบวนการผลิต อุปกรณ์ วิธีการทางานที่
ไม่ถูกต้อง ซึ่งมีศักยภาพทาให้เกิดอันตรายได้ ตัวอย่างอันตรายด้านต่างๆ ได้แก่
อันตรายจากอุบัติเหตุซึ่งเป็นอันตรายที่เห็นได้ชัด เช่น
ส่วนของเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนไหวที่ไม่มีการป้องกัน
อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัด
การยกเคลื่อนย้ายของทหนักไม่ว่าด้วยแรงกายหรือเครื่องทุ่นแรง
เครื่องมือของผู้ฝึกสอน
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อันตรายจากไฟฟ้า
ทางเดินหรือบันไดที่มีลักษณะอันตราย
อันตรายจากวัตถุตกหล่น
แสงสว่างที่ไม่เหมาะสม
สิ่งกีดขวาง ทางเดินหรือบริเวณที่ทางานรวมถึงการจัดเก็บที่ไม่เป็นระเบียบ
ของเหลวไวไฟ
อันตรายจากสัตว์
อันตรายที่มีผลต่อสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอันตรายที่มักแอบแฝงอยู่ เช่น
การทางานซ้าซาก
เสียงดัง
สารกาจัดศัตรูพืช และสารเคมีอันตรายหรือเป็นพิษ
ฝุ่น
เชื้อจุลินทรีย์
ความสั่นสะเทือน
ยืนหรือนั่งทางานเป็นเวลานาน
การทางานกับคอมพิวเตอร์
อุณหภูมิทรี่ ้อนหรือเย็นจัดเกินไป
อันตรายจากการจัดการองค์กร มีประเด็นสาคัญที่ถูกพิจารณาว่าไม่มีความเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัย
และสุขภาพ เช่น
การจัดระบบงานที่เหมาะสมและมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมทั้งมีข้อมูลที่เพียงพอใน
การทางาน
ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่ทางาน
งานซ้าซากจาเจ หรือการออกแบบลักษณะงานไม่ดี
ชั่วโมงการทางานที่ยาวนาน เวลาพักไม่เพียงพอ การทางานที่ต่อเนื่องกัน การทางานกะ
การล่วงละเมิดทางเพศ
ความรุนแรงและความก้าวร้าว
ตาแหน่งงาน
การทางานคนเดียว
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กิจกรรมที่ 2 ขั้นตอนที่ 2 : ระบุว่าใครเป็นผู้ที่มีความเสี่ยง และเสี่ยงอย่างไร
วัตถุประสงค์ :
ระบุว่าใครเป็นผู้ที่สัมผัสกับอันตรายต่างๆ ตามที่ได้ชี้บ่งมา และเสี่ยงอย่างไร
ให้พิจารณาถึงผูท้ ี่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ เช่นผู้รับเหมา ช่างซ่อม
บารุง พนักงานส่งของ พนักงานทาความสะอาด เป็นต้น
ให้พิจารณาว่าผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงอย่างไร
บันทึกข้อมูลลงในช่องที่ 2 ของแบบการประเมินความเสี่ยง เพื่อระบุว่า ใครเป็นผู้ที่มีความ
เสี่ยง และเสี่ยงอย่างไร
การกาหนดหน้าที่บุคคลเพื่อดาเนินกิจกรรมกลุ่ม : เลือกคนในกลุ่มมา 2 คน คนแรกทาหน้าที่
ประธานกลุ่มเพื่อดาเนินกิจกรรมกลุ่มและเป็นผู้นาเสนอ ส่วนอีกคนหนึ่งทาหน้าที่เลขาฯ กลุ่มเพื่อ
บันทึกผลต่างๆ
กิจกรรมที่ต้องดาเนินการ : ในกลุ่มย่อย ให้พิจารณาว่าใครมีความเสี่ยงต่ออันตรายมากน้อย
เพียงใดลงในตารางต่อไปนี้
อันตราย

ใครที่มีความ

มีผู้ใดที่มีทความ

ผู้ใดทีต่ ้องดูแลเป็น

ผลกระทบที่ตามมา

เสี่ยงมากที่สุด

เสี่ยงอีก

พิเศษ

(ผู้ที่สัมผัสมีความ
เสี่ยงที่จะได้รับ
อันตรายอย่างไร)

1.
2.
3.
4.
จากตารางในช่องแรก ให้เขียนอันตรายที่ชี้บ่งไว้ 4 ประเด็นตามขั้นตอนที่ 1
อันตรายในแต่ละประเด็นให้บันทึกลงในช่องที่ 2 ว่าใครทีม่ ีความเสี่ยงมากที่สุดซึ่งได้แก่ กลุ่มคนที่
ต้องสัมผัสกับอันตรายโดยตรง
ช่องที่ 3 ให้บันทึกว่า มีผู้ใดที่มีความเสี่ยงอีกซึ่งได้แก่กลุ่มคนที่ไม่สัมผัสหรือเกี่ยวข้องกับอันตราย
โดยตรง ช่องที่ 4 ให้ พิจ ารณาว่ามี ผู้ ใดที่มีความอ่อ นแอ/เปราะบาง ต่อการได้รับอันตรายที่
จาเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น หญิงมีครรภ์ เด็ก เป็นต้น
ช่องที่ 5 ให้บันทึกผลกระทบที่ตามมาจากการสัมผัสกับอันตรายนั้น
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ให้บันทึกข้อเสนอของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะสรุปผลการประชุมกลุ่มและให้ประธาน
นาเสนอในที่ประชุมใหญ่ และให้บันทึกลงในแบบการประเมินความเสี่ยง ช่องที่ 2
สิ่งที่ต้องคานึงถึงในกิจกรรมนี้ ได้แก่ :
................................................................................................................................................................................

ลูกจ้างที่มีความเสี่ยงในสถานประกอบกิจการ : ลูกจ้างทั้งหมดมีความเสี่ยงต่ออันตราย หรือมีเฉพาะ
บางคนเท่านั้นที่เสี่ยงต่ออันตราย เช่น ลูกจ้างที่ทางานกับเครื่องตัดไม้ หรือเครื่องตัดโลหะ ต้องสัมผัส
กับอันตราย จะมีผลกระทบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ตามมาอย่างไร
ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่สัมผัสโดยตรง : เช่น ช่างซ่อมบารุง พนักงานส่งของ พนักงานทาความสะอาด
เป็นต้น พนักงานดังกล่าวอาจถูกรถยกในสถานประกอบกิจการชนขณะปฏิบัติงาน จะมีผลกระทบ
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ตามมาอย่างไร
ลูกจ้างที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ: อาจมีกลุ่มลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่เป็นกลุ่มเปราะบาง เช่น
ลูกจ้างพิการ หญิงมีครรภ์ แรงงานเด็ก เป็นต้น จะมีผลกระทบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ที่
ตามมาอย่างไร
อื่น ๆ : มีใครอื่น อีกบ้ างที่ ยั งคงมีความเสี่ ยง เช่น ผู้ สั ญจรทีผ่ านบริเวณเขตก่อสร้าง หรือมีการใช้
ทางเดินชั่วคราวที่อยู่ใต้นั่งร้าน จะมีผลกระทบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ตามมาอย่างไร
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กิจกรรมที่ 3 ขั้นตอนที่ 3ก และ 3ข : ชี้บ่งและพิจารณามาตรการควบคุมความเสี่ยง
วัตถุประสงค์
พิจารณาว่ามาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่เหมาะสมหรือเพียงพอหรือไม่
พิจารณาขั้นตอนการควบคุมอันตรายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามลาดับชั้น
เลือกมาตรการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
บันทึกข้อมูลลงในช่อง 3 และ 4 ของแบบการประเมินความเสี่ยง ขั้นตอนที่ 3ก และ 3ข
การกาหนดหน้าที่บุคคลเพื่อดาเนินกิจกรรมกลุ่ม : เลือกคนในกลุ่มมา 2 คน คนแรกทาหน้าที่
ประธานกลุ่มเพื่อดาเนินกิจกรรมกลุ่มและเป็นผู้นาเสนอ ส่วนอีกคนหนึ่งทาหน้าที่เลขาฯ กลุ่มเพื่อ
บันทึกผลต่างๆ
กิจกรรมทีต่ ้องดาเนินการ : ในกลุ่มย่อย ให้พิจารณาสร้างตารางตามตัวอย่างดังนี้
อันตราย

มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เสนอ

ทาได้

ทา
อย่างไร

ทาไม่ได้

ทาไม่ได้
เพราะอะไร

มาตรการลาดับที่ 1: การขจัดอันตราย หรือการทดแทน
ด้วยสิ่งที่มีอันตรายน้อยกว่า
มาตรการล าดั บ ที่ 2: การใช้ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ
เทคโนโลยี หรือระบบควบคุมทางวิศวกรรม
มาตรการลาดับที่ 3: การกาหนดวิธีการปฏิบัติงานที่
ปลอดภั ย การจั ด รู ป แบบการท างาน การให้ ข้ อ มู ล
ความรู้และการฝึกอบรม
มาตรการล าดั บ ที่ 4: สุ ข อนามั ย ส่ ว นบุ ค คลและ
สวัสดิการ
มาตรการลาดับที่ 5: อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคล
มาตรการลาดับที่ 6: การเฝ้าระวังด้านอาชีวอนามัย
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จากการชี้บ่ง อันตราย จากกิจกรรมที่ 1 จะทราบอันตรายต่างๆ ให้นามากรอกลงในตารางช่องที่ 1
หลังจากนั้นให้กรอกอีกใน 4 ช่องที่เหลือ โดยพิจารณาว่า
ถ้าใช้มาตรการลาดับที่ 1 สามารถขจัดอันตรายให้หมดไป หรือใช้สาร หรือเครื่องจักรที่มีอันตราย
น้อยกว่าแทน ได้หรือไม่
ถ้าสามารถทาได้ ให้อธิบายในช่องถัดไปว่าจะขจัดอันตรายให้หมดไปหรือใช้สารที่มีอันตรายน้อย
กว่าได้ด้วยวิธีใด
ถ้าทาไม่ได้ ให้อธิบายในช่องถัดไปว่าจะขจัดอันตรายให้หมดไปหรือใช้สารที่มีอันตรายน้อยกว่า
ไม่ได้เพราะอะไร
จากนั้นพิจารณามาตรการควบคุมความเสี่ยงลาดับที่ 2, 3, 4, 5 หรือ 6 ตามลาดับ
พิจารณาอันตรายที่ชี้บ่งมาทุกอันตราย โดยดาเนินการตามลาดับข้างต้นจนครบทุกอันตราย
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กิจกรรมที่ 4 ขั้นตอนที่ 4 : ประเมินระดับความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยง
วัตถุประสงค์
ประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ของการเกิดอันตราย และความรุนแรง
ของอันตรายที่จะทาให้เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
จัดลาดับความเสี่ยงที่จะต้องดาเนินมาตรการควบคุม
การกาหนดหน้าที่บุคคลเพื่อดาเนินกิจกรรมกลุ่ม : เลือกคนในกลุ่มมา 2 คน คนแรกทาหน้าที่
ประธานกลุ่มเพื่อดาเนินกิจกรรมกลุ่มและเป็นผู้นาเสนอ ส่วนอีกคนหนึ่งทาหน้าที่เลขาฯ กลุ่มเพื่อ
บันทึกผลต่างๆ
กิจกรรมที่ต้องดาเนินการ : สร้างตารางตามตัวอย่างดังนี้

โอกาสที่จะเกิดอันตราย

ความรุนแรงของอันตราย
รุนแรงเล็กน้อย (1)

รุนแรงปานกลาง (2)

รุนแรงมาก (3)

ความเสี่ยงเล็กน้อย

ความเสี่ยงเล็กน้อย

ความเสี่ยงปานกลาง

(1x1=1)

(1x2=2)

(1x3=3)

โอกาสปาน

ความเสี่ยงเล็กน้อย

ความเสี่ยงปานกลาง

ความเสี่ยงสูง

กลาง (2)

(2x1=2)

(2x2=4)

(2x3=6)

โอกาสสูงหรือ

ความเสี่ยงปานกลาง

ความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงสูง

บ่อย (3)

(3x1=3)

(3x2=6)

(3x3=9)

โอกาสน้อย (1)

การพิจารณาความรุนแรง ให้พิจารณาระดับความรุนแรงของอันตรายจากผลที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสกับ
อันตรายนั้นว่า รุนแรงเล็กน้อย รุนแรงปานกลาง หรือรุนแรงมาก เช่น เครื่องจักรชารุดเสียหาย การขาด
งานเนื่องจากความเครียด เป็นโรคปอดก่อให้เกิดมะเร็ง แขนขาด เป็นต้น
การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดอันตรายว่า มีโอกาสน้อย โอกาสปานกลาง โอกาสสูงหรือบ่อย
เมื่อเลือกระดับความรุนแรง และโอกาสของการเกิดอันตรายได้แล้ว ทาให้ทราบระดับความเสี่ยง ซึ่ง
แบ่งเป็นความเสี่ยงเล็กน้อย ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงสูง จากระดับความเสี่ยงที่ได้ สามารถ
นามาจัดลาดับความสาคัญของปัญหาที่จะนามาสู่การดาเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยง
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ส่วนที่ 3
ตัวอย่างของการประเมินความเสี่ยง

ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงในสถานที่ทางาน
ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างของการประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่
สามารถนามาใช้เป็นแนวทางดาเนินการค้นหาอันตราย ซึ่งอาจไม่ใช่อันตรายทั้งหมดในสถานประกอบกิจการ
หรือมาตรการทั้งหมดที่นามาใช้ควบคุมความเสี่ยง
สถานประกอบกิจการแต่ละแห่งมีสภาพการทางานและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน จีงต้องค้นหาอันตราย
และพิจารณามาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ต้องดาเนินการในสถานที่ทางาน ซึ่งอาจพบว่าแม้ว่าอันตรายที่พบ
จะเหมือนกัน แต่มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ใช้อาจแตกต่างกัน
วิธีการประเมินความเสี่ยง
1.

2.
3.

4.

5.

ผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง
ต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ใช้ในสถาน
ประกอบกิจการประเภทเดียวกัน
เดินสารวจสถานที่ทางานทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อบันทึกอันตรายต่างๆ ที่พบ
สอบถามลูกจ้างเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน ปัญหา และความคิดเห็นด้านความปลอดภัยและอาชี
วอนามัย
ตรวจสอบคู่มือการใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการทางาน
ศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ อั น ตรายของสารเคมี ต่ า งๆ ที่ มี แ ละผลิ ต ตามรายละเอี ย ดของสารเคมี
อันตรายที่มีอยู่ในสถานประกอบกิจการ และข้อมูลของผู้ผลิตหรือผู้จาหน่าย
พิจารณาข้อมูลการประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน เพื่อชี้บ่งสาเหตุของการประสบอันตราย
พิจารณาข้อมูลการตรวจสถานที่ทางาน
ผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงจดบันทึกไว้ว่า ผู้ใดอาจได้รับอันตราย และได้รับอันตรายอย่างไร
อันตรายแต่ละเรื่องให้ระบุด้วยว่ามีมาตรการควบคุมป้องกันหรือไม่ มีอะไรบ้างเพียงพอหรือเหมาะสม
ที่ จะทาให้ค วามเสี่ยงลดลงหรื อ ไม่ หากไม่ เพี ยงพอจาเป็นที่ จะต้ อ งเพิ่ ม มาตรการควบคุ ม ป้อ งกั น
อะไรบ้าง
การนาการประเมินความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบในการประเมิ นความเสี่ยงเป็นผู้พิ จารณา
มอบหมายผู้รั บผิดชอบการดาเนินงาน และจัดลาดั บความสาคั ญ เรื่ อ งที่ ต้อ งดาเนินการก่ อ นหลัง
กาหนดเวลาที่จะดาเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมงานถึงสิ่งที่
พบจากการประเมินความเสี่ยง
ต้องมีการทบทวนผลการประเมินความเสี่ยงเป็นประจาทุกปีและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น มี
การนาเครื่องจักรใหม่มาใช้ เปลี่ยนสถานที่ทางาน หรือเปลี่ยนระบบงาน เป็นต้น
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ตัวอย่างงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. งานก่ออิฐฉาบปูน
2. ศูนย์รับแจ้งทางโทรศัพท์
3. งานซ่อมบารุงยานพาหนะ
4. งานซ่อมยานยนต์
5. งานทาความสะอาดสานักงาน
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ภาคผนวก : ข้อมูลเพิ่มเติม
แหล่งข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้มีอยู่ตามข้างล่างนี้
องค์การระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค
1. International Labour Organization (ILO)
Guidelines on occupational safety and health management systems: Geneva, ILO
Safework, 2001. http: / / www. ilo. org/ wcmsp5/ groups/ public/ @dgreports@decomm
/@publ/documents/publication/wcms_publ_9221116344_en.pdf
Work improvement in small enterprises ( WISE) . Geneva, ILO Conditions of Work and
Employment Programme ( TRAVAIL) . http: / / www. ilo. org/ wcmsp5/ groups/ public/- - - ed_protect/---protrav/---travail/documents/instructionalmaterial/wcms_152469.pdf
The WISE package for Trainers. Geneva, ILO Conditions of Work and Employment
Programme ( TRAVAIL) . http: / / www. ilo. org/ wcmsp5/ groups/ public/ - - - - ed_protect/- - protrav/--- safework/documents/ instructionalmaterial/wcms_110322.pdf
2. European Union Agency for Safety and Health at Work (EU OSHA)
The key role played by risk assessment is set out in the EU Framework Directive on
safety and health: Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of
measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1989L0391:20081211:EN:PDF
EU OSHA has developed a risk assessment tools database with tools from all over
Europe. These tools are free and available online. The database is updated regularly
with new tools. http://osha.europa.eu/en/practical-solutions/risk-assessment-tools
Guidance on risk assessment at work: Health and safety. European Commission,
Directorate General V (Public health and safety at work directorate), 1996, ISBN 92-8274278-4http://osha.europa.eu/en/topics/riskassessment/guidance.pdf
Risk assessment essentials. This is a basic guide to risk assessment, including checklists
for different hazards and sectors or work and examples of preventive measures, which
can be used to reduce risk.

http: / / osha. europa. eu/ campaigns

/hwi/about/material/rat2007
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องค์กรระดับชาติ
Canada: The Canadian Centre for Occupational Health and Safety ( CCOHS) .
http://www.ccoha.ca/ccohs.html
Finland: The Finnish Institute of Occupational Health. http://www.ttl.fi/en/safety/risk_assessment/pages/default.aspx
France: Evaluation des risques professionnels, Institut national de recherche et de sécurité
pour la prévention d’ accidents du travail et des maladies professionnels ( INRS) ,
2009.http://www.inrs.fr/htm/evaluation_des_risques_professionnels.html
Ireland: Guidelines on risk assessment and safety statements, Irish Health and Safety
Authority,2006.http://www.hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publcations/Safety_and_He
alth_Ma-nagement/Guidelines_on_Risk_Assessment_and _Safety_Statements.pdf
Norway: The Norwegian Labour Inspection Authority. http: / / www. arbeidstilsynet. no
/artikkel.html?tid=79289
Spain: The National Occupational Safety and Health Institute (INSHT) has published a
series of seventeen Technical Guides on Risk Assessment. http: / / www. insht. es/ portal/ site/
Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?egnextoid=d8388dd6caa2110VgnVCM1
00000dc0ca8c0RCRD&VGNextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
Sweden: Investigation and risk assessment in systematic work environment management –
a guide, The Swedish Work Environment Authority (Arbetsmiljöverket) 2003. Second ed.,
2004, ISBN 91-7464-449-1. http://www.av.se/dokument/inenglish/books/h375eng.pdf
UK: The Health and Safety Executive’ s website on risk assessment includes many worked
examples for different sectors and health and safety topics. http://www.hse. gov.uk/risk/
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